
ACTA DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
 
Identificació de sessió 
 
Núm.: 3 
Caràcter: ordinari 
Data: 6 de novembre de 2014 
Horari: 20.30 a 21.15 
Lloc: Escola Municipal de Música 
 
Hi assisteixen: 
 
Jordi Bruch                                           Director 
Heribert Grifell    cap d’estudis 
Trini Mujal     representant professors 
Josep M. Cols    representant professors 
Francisco Garcia    representant pares i mares 
Carles Casals    representant pares i mares 
Francesc Manubens   representant pares i mares 
Jordi Vila     representant pares i mares 
Irene Palou     administrativa 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Mar Pujol         representant alumnes 
Laura Paraire    representant alumnes 
Armand Parellada    representant professors 
Joan Sardans     representant professors 
Raimon Castells    representant professors 
Jordi Batriu Font    representant Ajuntament 
 
 
Actua com a secretària: 
Irene Palou 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació acta anterior 
2. Inici de curs 2014/2015 
3. Santa Cecília 
4. Grups de Llenguatge i Corals 
5. Avaluacions i audicions 1r Quadrimestre 
6. Concerts Centre de dia, Fira Santa Llúcia i Concert de Nadal 
7. Concert Claustre de Lluçà 
8. Concert Ametlla de Merola amb Brams 
9. Projecte Banda 
10. Samarretes escola 
11. Banc instruments 



12. Subvenció Diputació Barcelona, diners recaptats curs anterior 
13. Material per l’escola 
14. Legalització espais 
15. Renovació membres consell escolar 
16. Data proper Consell Escolar 
17. Precs i preguntes 

 
 
 
 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
S’aprova l’acta anterior de juny de 2014.  
 

2. INICI DE CURS 2014/2015 
S’informa que l’inici de curs ha anat molt bé, que es va anar a les escoles a fer 
la presentació de l’Escola de Música, i que ha funcionat molt bé, ja que hi ha 
hagut una crescuda de 27 alumnes; s’ha passat de 56 alumnes el curs passat a 
83 matrícules aquest curs. D’aquests 27 nous alumnes, 24 tenen entre 6 i 10 
anys. 
També s’informa que dijous és el dia amb més gruix de classes i que fins i tot 
un grup d’alumnes ha d’anar a una aula de l’IES perquè no s’hi cap. 
  
 

3. SANTA CECÍLIA 
El proper dijous 20 de novembre és Santa Cecília, ja s’informarà per carta als 
pares, però s’anul·len les classes col·lectives i el programa és a les 17:15 
berenar i a les 18:00 concert de la Trini i la seva germana, serà un concert lúdic 
i didàctic. Tot es farà a l’aula polivalent de l’IES. 
 
 

4. GRUPS DE LLENGUATGE I CORALS 
S’augmenten els grups, d’entre 10 i 12 alumnes, i econòmicament pel total de 
l’escola,  compensarà una mica la despesa de les classes individuals. 
La Trini demana cadires perquè té alumnes que han de seure al terra. Es diu 
que s’ha demanat a l’Ajuntament. 
 

 
5. AVALUACIONS I AUDICIONS 1R QUADRIMESTRE 

Les dates ja surten al calendari que tenen les famílies, que serà.... les 
audicions el dimarts i dijous. Ja es recordarà per carta a les famílies. 
 
 

6. CONCERTS CENTRE DE DIA, FIRA SANTA LLÚCIA I CONCERT DE 
NADAL 

El Concert de Nadal es farà el 16 de desembre a la Sala Polivalent, també es 
col·laborarà per la Fira de Santa Llúcia fent alguna cosa entorn la nadala 
“Fum,fum,fum” però s’ha de decidir el format. 
També es farà el concert al centre de dia, però falta concretar la data. 



La Unió de Botiguers ha demanat la col·laboració de la Banda, per les dates 23 
de novembre que inicien la campanya de Nadal i vindrà la Grossa de Catalunya 
i el dia 21 de desembre per cantar nadales. 
 
 

7. CONCERT CLAUSTRE DE LLUÇÀ 
Es col·labora també amb el concert de Lluçà el dia 22 de desembre, on els 
nens poden apuntar-se per actuar-hi. 
 
 

8. CONCERT AMETLLA DE MEROLA AMB BRAMS 
Hi havia previst fer un concert juntament amb bandes d’altres municipis en una 
actuació dels Brams a l’Ametlla de Merola, però els van entregar 13 cançons 
per fer i de dificultat mitja-alta, pel que es va veure que no ho podien assumir 
amb tan poc temps. 
També des del grup de la Torre, Nyandú, s’ha demanat a l’Escola per 
acompanyar-los a la presentació del seu nou disc a finals d’any-principis de 
gener. 
 
 

9. PROJECTE BANDA 
Costa treballar amb la Banda per horaris, són edats difícils... però va tirant bé. 
 

10. SAMARRETES ESCOLA 
Les samarretes de l’escola han tingut una bona acceptació, i se n’han demanat 
unes 50. 
 

11.  BANC D’INSTRUMENTS 
Hi ha els mateixos instruments, perquè els que farien falta ara deixarien de ser 
útils per Nadal, tenint en compte que els pares els hi regalaran als alumnes. 
 

12.  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, DINERS RECAPTATS 
CURS ANTERIOR 

Des de l’Ajuntament hi ha una subvenció per instruments de banda de 1.800€ 
però és necessària una inversió de 3.300€, que assumeix l’Ajuntament. Com 
que en aquests moments no es necessiten instruments, s’ha arribat l’acord amb 
Rock and Clàssics de Berga, que ells ens fan la factura per aquest import i 
quedarà pagat a compte del que es vagi necessitant. 
 

13.  MATERIAL PER L’ESCOLA 
S’han comprat faristols.... (i què més) . Encara hi ha 518€ dels diners que es 
van aconseguir amb l’intercanvi d’escoles de música. 
 
 

14.  LEGALITZACIÓ ESPAIS 
Queda només una fase per la legalització dels espais, que consisteix en el 
projecte educatiu i documentació del local de l’Escola de Música. S’hi està 
treballant. 
 

15.  RENOVACIÓ MEMBRES CONSELL ESCOLAR 



La renovació del Consell Escolar es fa cada 4 anys, i l’actual es va constituir al 
2012, i tenint en compte que d’abans del 2012 només hi ha el Paco, és aquest 
pare l’únic membre que s’ha de renovar. 
Hi ha temps per presentar candidatures fins el  XX de novembre. 
 
 

16. DATA PROPER CONSELL ESCOLAR 
 

El proper Consell Escolar serà el dimarts dia 30 de juny. 
 
 

17. PRECS I PREGUNTES 
 

Es demana com va l’orquestra. S’informa que n’hi ha 2, i que estan 
treballadors.   
Es mirarà també si s’ha de fer una convocatòria extraordinària per l’aprovació 
del nou membre del Consell Escolar. 
 
 
A les 2:151 hores es dona per finalitzada la reunió del Consell Escolar de 
l’Escola Municipal de Música de Prats de Lluçanès. 

 
 
 
                                                                           
Irene Palou                                                 Vist i plau                                   
Secretària                                                          Jordi Bruch 
                                                                           Director  


