ACTA DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
PRATS DE LLUÇANÈS

Identificació de la sessió
Núm.: 5
Caràcter: ordinari
Data: 30 de juny de 2015
Horari: de 20:00 a 21:00
Lloc: Escola Municipal de Música
Hi assisteixen:
Jordi Bruch
Heribert Grifell
Joan Sardans
Raimon Castells
Armand Parellada
Josep M. Cols
Jordi Vila
Francesc Manubens
Rosa M. Besora
Carles Casals
Isaac Peraire
Iolanda Roset
Irene Palou

director
cap d’estudis
representant professors
representant professors
representant professors
representant professors
representant pares i mares
representant pares i mares
representant pares i mares
representant pares i mares
representant ajuntament
representant ajuntament
administrativa

S’excusen:
Laura Peraire
Mar Pujol
Trini Mujal

representant alumnes
representant alumnes
representant professors

Actua com a secretària:
Irene Palou
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
2. Valoració curs 2014/2015
-Grups de Llenguatge
-Corals
-Banda
-Instruments individuals

-Orquestra
-Grup d’iniciació Preparatori 1
-Presentació instruments
-Elecció instrument de cara al curs 2015/2016
-Coral i Llenguatge
3. Valoració actes durant el curs
-Santa Cecília
-Concert Lluçà
-Concert Centre de dia
-Concert de Nadal
-Participació Festa Major de Sant Vicenç
-Participació actes UBIC (la grossa)
-Audicions
-Festa de Cinquagesma
-Concert Oristà
-Concert fi de curs
-Festes de Sant Joan i Elois 2015
-Participació actes UBIC Obrim de nit
4. Continuïtat professorat curs 2015/2016
5. Direcció del centre
6. Canvi de govern municipal
7. Inici de curs 2015/2016
8. Presentació escola a les escoles de primària del municipi
9. Legalització espais
10. Compartiment d’aules a l’IES Castell del Quer
11. Ampliació de l’escola
12. Data proper Consell Escolar
13. Precs i preguntes

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
S’aprova l’acta anterior de novembre 2014
2.VALORACIÓ CURS 2014/2015
S’informa que hi ha hagut una crescuda d’alumnes, que ha possibilitat un nou
grup de preparatori I. Es creu que la presentació de l’Escola de Música a les
escoles i la creació de la Banda ha propiciat la crescuda d’alumnes. La valoració
general del curs és molt positiva. S’ha parlat amb els professors i tots creuen que
anar a les escoles i la creació de la Banda va ser una bona decisió.
Les Corals també han crescut, també es manté el projecte de la Banda i es
mantenen els mateixos instruments que s’oferien abans.
En quant a les orquestres, és molt important el treball en grup que es fa, i en
principi l’any vinent el professor que fa orquestra, Joan Sardans, no continuarà
amb aquesta tasca. Aquest cobrava un plus per fer els arranjaments.
El grup de Preparatori I, dels més petits, el va assumir el Jordi Bruch. Durant el
curs s’ha fet la presentació dels instruments, roda d’instruments, encara que no és
obligatori escollir instrument a aquesta edat.

3. VALORACIÓ ACTES DURANT EL CURS
Santa Cecília, és el 22 de novembre i és la patrona dels músics. Es fa una jornada
festiva, on l’Ajuntament serveix berenar i cada grup fa tallers, es van projectar
pel·lícules...
El concert de Lluçà, es fa al monestir de Lluçà i serveix com a audició i perquè
s’acostumin a tocar en públic.
S’ha fet un concert també al Centre de dia amb els avis, el Concert de Nadal a la
Sala Polivalent, s’ha participat a la festa major de Sant Vicenç acompanyant als
gegants i a la Trencadansa amb la Banda, s’ha participat amb actes de la UBIC
acompanyant la Grossa amb la Banda, s’han fet les audicions del primer
quadrimestre a la primera setmana de febrer, s’ofereix participar voluntàriament a
la festa de la Cinquagesma, es va col·laborar en un concert benèfic contra el
càncer a Oristà, que també va servir per fer les audicions i la participació va ser
molt alta.
S’ha fet el concert de fi de curs el passat 18 de desembre a la Sala Polivalent,
anteriorment s’havia fet al pati de l’escola però al estar condicionat al temps i a
l’augment d’alumnes es va decidir fer-ho a la Sala Polivalent.
S’ha participat a les festes de Sant Joan col·laborant amb el Grup Orquestral de
Prats. També s’ha participat a l’Obrim de nit.
Es demana si algú vol afegir alguna valoració.
Tant per part d’alguns pares com de professors s’ha fet extensiu que el concert de
fi de curs va ser massa llarg, i s’estudiarà la manera de solucionar-ho.
4. CONTINUITAT PROFESSORAT CURS 2015/2016
S’informa que s’ha parlat amb el professorat i tots tenen la voluntat de continuar el
curs vinent.
5. 6. DIRECCIÓ DEL CENTRE / CANVI DE GOVERN
El Josep M.Cols fa constar que està valorant fer un descans després de tants
anys a l’escola.
L’alcalde, Isaac Peraire, explica la situació creada degut a la incompatibilitat del
que fins ara ha estat el Director de l’Escola de Música, Jordi Bruch amb el seu nou
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Des de l’Ajuntament es creu que la millor manera de resoldre l’actual vacant de
director és mitjançant un procediment obert.
En Raimon, en nom del claustre de professors vol que consti en acta que en Jordi
Bruch a més de director també fa de professor d’acordió, de trompeta i de
preparatori I, i que costarà molt substituir-lo.

7. INICI CURS 2015/2016

La nova direcció ja es posarà en contacte amb l’Ajuntament per preparar el nou
curs.
8. PRESENTACIÓ ESCOLA A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA DEL
MUNICIPI
Es creu que és una bona iniciativa i que s’hauria de continuar fent.
9. LEGALITZACIÓ ESPAIS
S’explica que es continua amb l’expedient per la legalització dels espais actuals
de l’Escola de Música.
10. COMPARTIMENT D’AULES A L’IES CASTELL DEL QUER
En aquests moments i degut al creixement de matrícules l’Institut cedeix 3 aules a
l’escola els dijous.
11. AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
Degut també a l’augment del nombre d’alumnes, des de l’Ajuntament s’han fet uns
plànols per tal d’ampliar l’Escola al pati.
12. DATA PROPER CONSELL ESCOLAR
Ja es posarà la data durant el nou curs escolar.
13. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
A les 21:00 hores es dona per finalitzada la reunió del Consell Escolar de l’Escola
Municipal de Música de Prats de Lluçanès.

Irene Palou
Secretària

Vist i plau
Jordi Bruch
Director en funcions

