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 1. ANÀLISI   ESTADÍSTIC DE L’ALUMNAT. 
 
 

Nombre d’Alumnat d’Ensenyament Reglat Elemental ,PREP  i no reglat. 

 
 

Especialitats i nombre d’Alumnat d’Ensenyament Reglat 
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Especialitats i nombre d’ Alumnat d’Ensenyament no Reglat 
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2. ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT. FUNCIONAMENT DE LA  
ESCOLA.  
 
Anàlisis i avaluació de l’alumnat 
 
La mitjana del nombre d’alumnes matriculats duran aquest curs 2021/2022 ha sigut   de 
235 alumnes.  Hi ha hagut 20 alumnes que han cursat estudis  d’ensenyament elemental 
reglats i 10 alumnes de PREP de les especialitats de piano, violí, guitarra, i percussió. I 
205 alumnes han realitzat estudis no reglats de totes les especialitats.  
Durant aquest curs s’ha seguit aplicant el protocol de contingència que ha seguit 
funcionant notablement.  
 
L’avaluació de l’alumnat és bastant  bona en general.  
 
Tots  els alumnes d’ensenyament reglat de nivell elemental  han promocionat 
favorablement, d’aquests 7 han acabat el nivell elemental.  Dels 10 alumnes de PREP 
han promocionat al següent curs 8 alumnes. 
S’han elaborat  els informes del primer, segon i tercer trimestre de cada 
especialitat/alumne on es reflectia quines eren les evolucions o mancances a millorar 
dels alumnes. Aquests informes s’han entregat directament als alumnes i famílies 
aprofitant l’avinentesa per realitzar tutories individualitzades.  
Les activitats previstes a la PGA ja tenien en compte les possibles circumstàncies 
degudes al Covid, però es van poder dur a terme sense inconvenients. La totalitat de les 
activitats van ser presencials, però sempre amb l’aforament limitat. 
En aquest curs hem mantingut  els mateixos mitjans d’informació als pares i alumnes del 
curs passat, mitjan el butlletí informatiu i la pagina web de l’Escola  i s’ha mantingut 
l’horari de les  guàrdies i tutories per així poder atendre  i realitzar un  seguiment de 
l’alumnat prioritàriament telemàticament. 
També aquest curs ha estat el 15è curs de l’Escola de música de Pollença al Port de 
Pollença, on s´han realitzat les assignatures de: violí, piano, flauta, guitarra clàssica, 
saxòfon i llenguatge musical. Sumant un total de 23 alumnes. 
 
 
 
Funcionament de l’Escola 
 
S’han mantingut durant tot el curs escolar, les mesures especificades en el Pla de 
Contingència de l’Escola. Cal destacar entre elles, el poder disposar d’un conserge per a 
controlar les entrades i sortides d’alumnat, així com obrir i tancar el centre. 
 
En l’àmbit organitzatiu de l’Escola, s’han creat els següents departaments: 

- Departament de Coordinació Pedagògica, format pels responsables de les 
diferents agrupacions musicals de l’Escola, que es reuneix un cop al mes per a 
organitzar i coordinar les diferents activitats especificades a la PGA.  
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- Departament de Comunicació i Divulgació, que s’encarrega de la publicació a les 

xarxes socials. 
 

- Departament d’imatge, encarregat de la decoració de l’Escola i dels diferents 
espais a on es realitzen concerts. 
 

En l’àmbit acadèmic: 
- S’ha format de nou l’Orquestra de l’Escola. 
- S’ha creat l’Orquestra de Guitarres. 
- Es dediquen més hores a les classes col·lectives i als combos. 
- S’ha creat la figura de pianista acompanyant amb hores fixes de dedicació 

setmanal. 
 

En l’àmbit de la digitalització: 
 

- S’ha normalitzat les classes online per a alumnes confinats. 
- S’ha adaptat a l’entorn del GSuite tots els documents de l’Escola: actes, 

memòries, llistes d’assistència... 
 

Respecte als diferents recursos materials: 
- S’ha dotat l’aula 4 amb un projector.  
- Tots els aparells de música que es disposava a les aules es poden connectar 

a través de Bluetooth 
- S’ha adquirit un amplificador, amb micròfons per a l’aula de cant. 
 

 
 
S’ha guanyat molta agilitat als claustres gràcies a la feina feta pel departament de 
Coordinació Pedagògica.  
També s’ha donat un gran impuls a les classes col·lectives ja que creiem que la música 
en grup ha de ser el gran puntal de l’Escola. Es crea la figura de pianista acompanyant 
per a preparar audicions i exàmens dels alumnes de PREP.  
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Principals conclusions dels informes realitzats pels professors 
 
Al finalitzar el curs es va demanar al professorat que realitzes un informes i contestes 
unes preguntes per tal d’avaluar de forma genèrica el curs realitzat. 
En aquest apartat realitzarem un petit recull de les respostes més repetides, malgrat 
que a continuació es poden trobar tots els informes realitzats.  (Annex II). 
 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 

Cal destacar que majoritàriament  els alumnes han assolit els objectius 

previstos. 

 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora). 

El principal objectiu menys assolit és la falta d’estudi a casa. 

 

Propostes de millora 

Buscar algun sistema per establir un horari d’estudi. Motivar-los amb les 

diferents agrupacions de l’Escola. 

 

 

3. Objectius que més s’han assolit. 

La majoria dels professors consideren que la participació i la motivació de les 

classes col·lectives és un dels objectius més assolits. 

4.   Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2020/21. 
       Els resultats del curs en general  han sigut satisfactoris. 
 
5. Valoració de l’assistència a classes col·lectives, audicions i altres activitats. 

 La valoració en general també ha sigut bona.  
 
6. Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 
Majoritàriament  el claustre de professors valora satisfactòriament o molt 
positivament l’organització i funcionament que es duu a terme a l’escola. 
 
Uns quants professors demanen millorar la comunicació de les decisions preses pel 
departament de Coordinació Pedagògica. 
 
Millorar les estimacions de temps d’actuació i evitar les actuacions individuals en 
els concerts de fi de curs. 
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7. Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 
 En general els espais i recursos que disposem són adients. La necessitat d’un espai 
gran on poder realitzar audicions i la climatització de l’escola serien les més 
significatives. 
 

  
 
 
 
 
 
 

3.  PROPOSTES DE MILLORA APORTADES PER LA COMUNITAT 
EDUCATIVA 

(Professorat, alumnat, pares i mares, personal no docent...) 
 
Al llarg del curs s’han recollit una sèrie de propostes per tal de millorar la nostra 
comunitat. Les més significatives són: 
 
 
 

- Millorar la comunicació amb la resta de professorat del que s’ha tractat en la  
comissió pedagògica. 

- Ser més conscients, responsables  i prendre nota de les decisions que es prenen 
a les reunions. 

- Ser més precisos amb els minutatges   dels concerts. 
- Realitzar la climatització de tota l’ Escola. 
- Millorar les condicions de contractació del professorat.  
- El professorat caldria ser més conscient a l’hora de realitzar  informes i 

documents de l’escola en expressar-se correctament i no realitzar faltes 
d’ortografia.  

- Ser conscient de  les funcions que té cada membre  de la comunitat educativa i 
evitar l’improvitsació.  

- Adquirir un violí , baix i piano elèctrics per millorar la participació als combos. 
- Disposar de més pressupost per dur a terme les propostes. 
- Ampliar l’arxiu de  la biblioteca.  
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4. ACTIVITATS REALITZADES 
Les activitats que s’han dut a terme estan detallades als butlletins informatius de 
octubre nº65, desembre nº66, març nº 67 i maig nº 68 . (Annex III) Malgrat  a continuació 
es detalla un petit recull de les més destacades. 
 
 

- Els combos de l’Escola han actuat durant la Fira de Pollença. 
- Per Nadal es van fer concerts d’agrupacions a l’Església del Convent. 
- A principis del mes de desembre l’Escola  de Música va participar al recital de 

poesia “verços” 
- S’han fet audicions per especialitats al final del 2n trimestre. 
- A final de curs, els dies 8, 9 i 10 de juny, s’han fet concerts d’agrupacions al 

claustre del Convent. 
- L’orquestra de l’Escola també ha participat en els actes del Dia Internacional de 

la Música a Pollença. 
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 ANNEX I (Informes d’avaluació del professorat) 
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CURS: 2021/2022 
INFORME DEL PROFESSOR/A : Javier Sanchez Galan  
DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Bateria 
D’ALTRES ESPECIALITATS:  
 
 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 15 

 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

                 Els objectius menys assolits,   l'hàbit de  practicar a casa . 

                                                            

3.   Objectius que més assolits 

l'assistència , aprendre a contar compassos per l'execució de “fills” dins cançons. 

      i que duguessin una cançó que els agrades tocar a cada un d'ells 
 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

 

ha sigut positiva, tots han tingut una millora durant aquests mesos 

 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

 

 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora).  

 

L´organització l ha sigut bona, el poc temps que duc al centre he estat molt 

còmode 

 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

     

 L’aula de bateria és molt camuda tal vegada ,faria falta un ordinador per poder   

mostrar un poc més de material de audio i vídeo a l'alumnat 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Toni Lacasa López. 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Flauta travessera. 

D’ALTRES ESPECIALITATS: Llenguatge Musical No-reglat Port de Pollença. 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists:  

11/11. 

 

Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

Conseguir que estudien més de temps del que fan. Practicar exercicis de tècnica que els 

fa molta mandra fer, però que els fa millorar molt. 

Opció de fer una petita agenda amb un control d'estudi i exercicis. 

2.   Objectius que més assolits 

Un millor control sobre l’instrument i així poder tocar material molt més complexe.  

3. Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Molt bona feina de tots, participatius en tot moment, amb una bona dinàmica de feina 

a classe i una evolució i maduració musical bona.  

4. Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Molt correcte, sempre amb ganes de participar activitats si va bé amb els seus horaris 

personals. 

5. Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

-Amb una etapa post-covid el centre a estat a l’altura sense grans incidents i un bon 

control de les mesures sanitaries. 

-Des de el departament pedagògic es prenen decisions que després tot el claustre no té 

informació i hi han confusions a l’hora d’organitzar certes activitats. Simplement si hi 

ha decisions importants que afectant a tot el claustre que es comuniquin per tindre 

l’informació correcta.  

-En els concerts d’estiu hem d’intentar no tindre concerts molt llargs ja que es fan molt 

pesats per moltes famílies o nins petits, a l’hora de fer el minutatge s’ha de ser més 

exacte i exigent. 

-Quan s’envia un correu als pares estaria bé que també s’enviï als professors ja que 

moltes famílies preguntan per certa informació que nosaltres no tenim constància 

oficial.  
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-Al finalitzar el curs tot professor tendria que marchar sabent els alumnes i hores que ja 

han fet matricula, per poder organitzar-se si necessita buscar alumnes o feina en un 

altre centre. No es pot comunicar en el mateix dia de contractació del següent curs les 

hores que tindrà, es una inestabilitat laboral molt gran. Els professors no poden 

marchar al paro sense saber més o menys quines hores tindran segures per el curs 

següent.  

 

6. Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

-Important tindre per un futur d'un sistema d'aire condicionat. Estic a l’escola des de 2009 

amb un sistema de climatització en males condicions que no funciona i cada any no es pot 

estar fent classes a partir de maig alguns dies a més de 30º durant tota la jornada laboral i 

els nins no poden aguantar així. La normativa española (Real Decreto 486/1997, de 14 de 

abril) marca “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios 

de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C”. Incompliment de la llei en un 

centre públic on treballadors i nens menors passen moltes hores fent feina. 

-Aula 13 correcte. Si és possible tindre un suro per penjar algunes coses dels alumnes. 

-La possibilitat de comprar més material en tema de partitures o llibres. 

-Tenir l’opció de poder imprimir des de els nostres dispositius connectats al wifi. 

-Posar als banys uns interruptors amb temporització per intentar estalviar llum ja que a 

vegades es passen tota la tarda encesos sense cap persona dintre. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Francisca Inmaculada Cifre Canaves  

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  

D’ALTRES ESPECIALITATS: cant 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 8  

 

2.  Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

Tres alumnes s’han donat de baixa en aquest curs. Si algun d'aquests  alumnes no ha 

pogut arribar a l’objectiu, ha estat per problemas que no son de la classe, canvis 

d’horaris de feina, transport,etc. 

3.   Objectius que més assolits 

Els objectius han estat positius. Cada alumne de cant té uns objectius diferent. Quan 

comencen el curs, triam unes peces per el primer trimestre, després per el segon, i al final 

per el tercer.. Un del objectius es que a totes els audicions puguin participar amb una o 

dues peces  

 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Positiu 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Tos els alumnes de cant han participat a les audicions. Las classes colectives no les hi 

anava tan be, per l’horari, pero ho hem pogut solucionar,  mos juntavem altres hores 

 

 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

Per la meva banda l'organització anat molt be, és ver que jo estava dins u grup 

coordinació pedagògica 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

    Jo estic satisfeta amb la meva aula, i sempre que he necessitat algo per les meves classe ho 

pogut tenir 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A: Ana Isabel Sánchez Aranda  

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Clarinet 

D’ALTRES ESPECIALITATS:    NIVELLS: tots 

 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 12 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

Els objectius menys assolits, sería bàsicament  l'hàbit d'estudi a casa regularment. 

Els alumnes pensen que basta amb les classes i sese estudi a casa és difícil tenir 

progrés en tots els camps. 

 

3.   Objectius que més s’han assolit. 

Els objectius més assolits han sigut l'assistència continuada  a les classes col.lectives i 

l´implicació de l'alumnat en aquestes classes. Per ells aquesta classe es un premi i la 

valoran molt. 

 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

La majoria ha sigut positiva, tots han tingut una millora notable i han alcançat els objectius 

del curs. 

 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Ha sigut molt bona com he comentat anteriorment, tots han participat i s´han implicat 

verdaderament en les activitats col.lectives, amb un gran esforç. 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

L´organització en general ha sigut bona si que he trobat a faltar alguna comunicació més 

directa a través de reunions… ja que en algunes coses he tingut  confusió sobretot en tema 

de concerts, agrupacions…  

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

Els espais son molt correctes, cap problema. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A:TANYA BORISOVA PANTOVA   

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:PIANO 

D’ALTRES ESPECIALITATS:    NIVELLS: TODOS 

 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 32 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora). 

FALTA PRÁCTICA SISTEMÀTICA EN CASA.LA CLASE DE COLECTIVA NO ESTÁ DISPONIBLE 

PARA TODOS,PORQUE SON SÓLO DOS HORAS.Y EL TIEMPO DE PRÁCTICA DE LOS 

ESTUDIANTES ES LIMITADO. 

 

3. Objectius que més s’han assolit. 

TRABAJAR PARTITURAS CON DIFERENTES TÉCNICAS.TRABAJAR EL RITMO,LA DINAMICA 

DE LA FRASE.TRABAJAR ESCALAS Y ESTUDIOS-Y ASI,LA LECTURA. 

 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

LOS ESTUDIANTES PERIODICAMENTE HICIERON UN BUEN TRABAJO Y MOSTRARON 

INTERÉS EN CONCIERTOS Y ACTUACIONES EN LA ESCUELA. 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

A PESAR DE SU TIEMPO LIMITADO,LOS ESTUDIANTES COMPARTIERON EL TRABAJO EN 

EQUIPO Y LOS CONCIERTOS CON GRAN ENTUSIASMO.Y CON ÉXITO. 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

LA ORGANIZACION DEL TRABAJO DEL CENTRO Y TODO EL PROCESO DE APRENDIZAJE  ES 

BUENA. 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

DEPENDE DEL PRESUPUESTO ANUAL-UN PIANO DE COLA ,BIEN AFINADO. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Miquel Valls Galmés 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  Saxòfon 

D’ALTRES ESPECIALITATS:  

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: Objectius que menys s’han 

assolit.  

Tots els alumnes han assolit els objectius. El fet de continuar i acabar el curs es un 

objectiu molt significatiu.  

L’objectiu menys assolit és regularitat amb l’estudi personal. Ara bé cal destacar que 

majoritàriament treballen  a casa. 

 

2.   Objectius que més assolits. 

Els objectius més assolits són aquells que treballem sempre de forma sistemàtica. Els 

principis bàsics com l’embocadura ,la posició i com no el més important la sonoritat. 

Els treball que es realitza a les classes col·lectives és el més dinamitzador i 

engrescador. El fet de poder tocar amb el combos els entusiasma a la majoria, ara bé 

no s’ha dut a terme per la complexitat horària d’altres activitats esportives  que 

realitzen. 

Ens agradaria a tots poder trobar un horari compatible per dur a terme el treball amb 

els combos però serà molt difícil 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Ha sigut un curs on s’ha creat un molt bons ambients de treball. Hi ha tres grups ben 

definits per edat i nivell.  És fonamental crear aquest ambient pel seu bon rendiment. Ara 

bé no sempre és fàcil d’aconseguir. L’homogeneïtat a l’hora de confeccionar els grups ha 

sigut transcendental. La motivació, les ganes de millorar i la rivalitat sana  per part de la 

majoria  ha contribuït a poder aconseguir bons resultats. 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

L’assistència a les classes col·lectives ha sigut excel·lent com també a les classes 

individuals. La participació en totes les activitats que s’han dut a terme també.  

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre.  

Com a tots els  centre educatiu sempre hi ha aspectes a millorar, cal mantenir l’equilibri 

del que seria la visió  d’un centre amb el present. El funcionament és dinàmic i pràctic i des 
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de  la direcció s’intenta  crear un bon ambient de treball i escoltar i dur a terme sempre 

que sigui possible  les propostes del professorat. 

7-Valoració dels espais i recursos.  

Els espais en general  són adequats i cada any s’han fet adaptacions i millorat el recursos 

dins la possibilitat pressupostaria. Ara bé hi ha temes que duem molts d’anys reivindicant 

les necessitats de la climatització de l’escola, de disposar d’una sala d’actes  adequant el 

que es l’actual pati de l’escola. El poder disposar d’una partida pressupostària pel 

manteniment del centre. Són temes transcendentals que ens dificulten el poder avançar i 

millorar el nostre entorn de treball i dels alumnes. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Ana Díaz Quiles 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Violí 

D’ALTRES ESPECIALITATS:  

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists:  

 

24 de 26 

 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

 

Dos alumnes s’han donat de baixa per diferents motius, una per qüestió d’horaris i l’altra per 

incompatibilitat amb altres activitats.  

HI ha un parell d’alumnes que als que els manca una regularitat a l’hora d’estudiar, però 

aquest tercer trimestre hem provat diferents sistemes que han funcionat molt bé i que poden 

aplicar a casa. 

       3- Objectius que més assolits 

 

L’objectiu més assolit ha estat l’assistència a classe tant individual com a les col·lectives per 

part de tots els alumnes, s’han implicat i han participat a totes les activitats propostes (com als 

tallers de neteja de violins i de “gadgets” per practicar) 

 4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

La progressió dels alumnes es possitiva, tots han assolit els continguts del curs, i la gran 

majoria estan molt engrescats amb l’intrument, aixó fa que vulguin continuar, tant els 

alumnes de reglat com els de no reglat. 

Pel que respecta a les alumnes de Prep han fet molta feina, un gran esforç, i molta 

dedicació i sense cap dubte tenen el nivell més que assolit. 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Un dels objectius més importants de l’aula de violí es crear una bona pinya entre els 

alumnes i aixó s’aconsegueix a les classes col·lectives. Dels 26 alumnes, 22 participen 

activament a les col·lesctives amb assistència fixa semanal, als concerts assisteixen tots i 

pel l’audició de violí del pròxim curs està programada una actuació del grup de pares 

Suzuki que venen amb els intruments per ajudar als seus nens. 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

En general bé, encara que sempre hi ha millores que es poden fer, no s’acaba mai (per 

sort).  
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Aquest curs crec que ha faltat una mica repensar el tema de les reparticions de les 

audicions, pot ser es podrien repartir els dies segons el volum d’alumnes que vagin a tocar, 

es a dir, si pianos tenen que tocar 20 nins i violí 26, la mateixa tarda es complicat que les 

dues audicions no passen de 90minuts cadascuna, més un temps per sortir uns, entrar 

altres i preparar-se d’uns 20 minuts, s’es fan les 21h i encara estem.  

Altra proposta es que els professors que tinguem alumnes als que han d’acompanyar amb 

piano poguem disposar d’aquest temps per ser a l’aula amb la pianista, per tal de fer les 

correccions i indicacions adients a la professora. 

Tot i que es va dir al claustre de març que es farien 2 o 3 dies de concerts a final de curs, he 

trobat una falta de comunicació a l’hora de preparar els concerts de final de curs, fins dues 

setmanes abans del concert (que ja es tard per montar coses ben preparades amb nins de 

4-6 anys) que hem tingut el claustre i s’ha informat que hi hauria concert de petits, de 

grans,.. Les col·laboracions han sortit d’encontres als passadissos sense tenir massa clar si 

hi havia fil conductor o projecte en comú de tota l’escola o si hi havia alguna cosa més 

concreta. 

Pel que fa a la informació de les matriculacions, estaria bé rebre també aquesta informació 

com a professors/tutors dels nens, ja que els pares ens demanen directament a nosaltres 

tot i que els derivem a Rosa. 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

L’aula de violí està ben equipada i tot funciona correctament. 

Com a proposta de millora i com a nou projecte pel pròxim curs sería interessant poder 

dispossar d’un violí 4/4 elèctric per a que els alumnes que estàn interessats poguessin 

participar als combos. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Josep Devesa  

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Percussió 

D’ALTRES ESPECIALITATS:  

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: Objectius que menys s’han 

assolit. (I propostes de millora).  

 

NOMBRE D’ALUMNES QUE HAN ASSOLITA ELS OBJECTIUS PREVISTS: 100% 

 

En línies generals, hi ha manca d’estudi personal, sobretot en els alumnes 

d’ensenyament no reglat. S’han proposat diverses estratègies al llarg d’aquestos anys, 

com la llibreta d’estudi, Edmodo, la plantilla d’hores d’estudi, etc. La solució és 

complexa, però tot passa, pot ser,  per crear ambients on l’alumne tingui un objectiu 

clar i generar la motivació suficient per crear moments d’estudi personal. Exemples: fer 

audicions d’aula cada trimestre, generar més agrupacions (taller de creació musical, aula 

de modern amb tot tipus de nivells, big band, ensembles contemporanis) i que cada 

alumne tingui associat una agrupació que realment li motivi. 

 

2.   Objectius que més assolits 

Enguany hem tornat a l’escenari, a través de les audicions del segon trimestre i els 

concerts de Nadal i fi de curs. Després de dos anys parats per la pandèmia, ha estat un 

any frenètic d’energia. Els alumnes han respost satisfactòriament a totes les propostes 

que hem fet des de l’escola de música amb bona predisposició i amb bon resultat 

musical. 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Tots els alumnes de percussió han superat els objectius previstos a principi de curs. 

Han acabat 4 alumnes el grau elemental Reglat i 2 alumnes han superat 

satisfactòriament els exàmens PREP a Palma. 

Hi ha hagut una baixa durant el curs, causada per incompatibilitat d’horaris amb l’esport. 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Durant l’any s’han fet audicions de percussió al segon trimestre en la qual ha participat 

tots els alumnes. 
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A les classes col·lectives ha participat la gran majoria d’alumnes, tenint una assistència 

òptima. Sergi Bordoy, Biel Gomina i Catalina Siquier no han volgut participar en aquesta 

assignatura. 

 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

 Enguany s’ha iniciat la comissió pedagògica que ha servit per organitzar millor 

les activitats acadèmiques del centre. Pot ser, ha faltat més comunicació entre la 

comissió pedagògica i el claustre de professors. De vegades, assumptes que es decidien 

en la comissió no arribaven al claustre de professors en la seva totalitat o la informació 

arribava tard.  

La comissió pedagògica ha tenir una funció clara i les reunions han d’estar preparades 

per tots els membres de la comissió. No s’ha d’improvitzar i s’ha de venir amb idees 

clares, concretes i reflexionades. 

Referent als concert de fi de curs, hi ha hagut un punt que s’hauria de millorar. Les 

indicacions, per part de la junta directiva eren clares: no fer audicions individuals i 

prevenir el minutatge de participació. Sembla que molts professors, o bé no els ha 

arribat la informació o bé no han volgut fer cas de les indicacions. No ens podem 

permetre a l’escola fer concerts de dues hores. Una solució podria ser el  nombrar un 

cap de comissió pedagògica que reguli i comprovi tota aquesta logística. 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

L’única mancança és la climatització de les aules. Al mes de juny hem estat a més de 30 

graus a les aules. Afegint que la pràctica instrumental és de caire física hi ha hagut un 

parell d’alumnes que han patit marejos. 

 Segons la normativa (Real Decreto 486/1997 regula las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en el trabajo), no podem superar els 27 graus de temperatura. 

Enguany hem fet una excepció, però no deuria convertir-se en una norma fer classes 

a més de 27 graus de temperatura. 

 

ORQUESTRA 

L’orquestra de l’escola de música de Pollença ha tornat a arrencar després de dos 

anys d’inactivitat a causa de la COVID. Ha estat un any molt productiu on s’ha 

aconseguit crear un grup d’alumnes implicats en la matèria on s’han pogut treballar 

obres amb molt bona qualitat musical: Pere i el llop de Prokófiev, el Rei Baltasar de 

Ramon Garcia i Soler, Pompeya de Hugo Chinestra, Pastorale de Franco Cesarini i 

Czardas de Monti. 
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Referent al professorat d’aquesta assignatura, voldria recordar quines haurien de 

ser les seves funcions: 

- Dirigir al grup-orquestra. 

- Treballar amb una metodologia pròpia amb els alumnes que formen part de 

l’orquestra. 

- Ajudar als alumnes de l’orquestra proposant recursos per a la millora i la 

autonomia de l’afinació. 

- Organitzar els assajos, el volum de feina i el timing necessari per al treball 

òptim de cada obra. 

- Triar el repertori adequat al nivell de l’orquestra per dur a terme tots els 

concerts programats a principi de curs. 

- Elaborar els arranjaments pertinents segons necessitats: adaptacions de 

nivell, mancança de veus, etc. 

- Col·locació i moviment d’instruments per poder començar la classe a hora. 

Sobretot pianos i percussió. 

- Col·laborar amb tots els professors associats a l’assignatura per tal de fer una 

feina més efectiva. 

- Avisar als tutors d’instruments i/o pares/mares dels assajos extra, concerts, 

vestimenta i hores de trobada. 

- Avisar amb antelació de les absències als assajos per tal que la resta de 

professors associats a l’assignatura es puguin organitzar. 

- Penjar al drive totes les partitures de l’orquestra per a que tot el professorat 

de l’escola de música tingui accés. 

- Passar llista d’assistència cada classe. 

 

Per últim, la professora de violí deuria de ser una professora més a l’assignatura 

d’orquestra per tal de donar les indicacions tècniques a tots els instruments de corda. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A: Montserrat del Carmen  

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  

D’ALTRES ESPECIALITATS: Dansa   NIVELLS: 1 

 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 6 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

S’han assolit satisfactòriament els objectius d’aquest curs. 

3.   Objectius que més s’han assolit. 

-Participació en classe  

-Posicions 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Aquest curs vaig tenir una alumna amb una mica de dèficit d’atenció. He solucionat la 

situació utilitzant tècniques de concentració i de motivació. Va ser tot un èxit ja que entre 

els pares i jo varem tenir una Bona comunicació i complicitat. Tot això no ha interromput la 

programació del curs. 

 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Les alumnes varen actuar per primera vegada damunt un escenari. Va ser tota una 

experiència, molt positiva per elles ja que,  m’han demanat “quan tornarem a ballar davant 

del públic”.  

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

Molt positiva. Cada vegada que surten actuacions  m’agrada col.laborar amb els companys.  

 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

Els espais proposats per les actuacions i les classes son els apropiats per l’activitat de 

dansa. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Albert Ortiz Ferrer 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Guitarra moderna i suzuki 

D’ALTRES ESPECIALITATS: Combo i Col·lectiva 

1-Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 27 Objectius que menys s’han 

assolit. L’estudi assertiu i la constància a casa són per mi els principals punts a millorar en el 

alumnes (I propostes de millora) Potser és podrien fer algunes jornades o xerrades sobre 

l’estudi i els seus objectius. L’altre gran punt a millorar seria l’acceptació de l’estudi musical 

reglat, potser amb una bona campanya de conscienciació sobre el futur laboral de la música 

engrescaria més a les famílies a triar formació acadèmica i no tant lúdica. 

2-Objectius que més assolits 

La motivació i gust per fer i estudiar música, les ganes de treballar i tocar amb altra gent 

 

 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Tenim una gran part de l’alumnat amb interessos lúdics, aspecte molt positiu, però ens falta 

alumnat que es plantegi una possible carrera musical. 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Molt positiva, aquest any les col·lectives i combo m’han funcionat molt bé sempre defenso que 

se n’ha de potenciar els espais per a que tots els alumnes puguin en algun moment o altre 

participar de la música grupal. 

 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

En general l’actual informatització de tota la burocràcia és un èxit i en facilita l’accés i 

manejabilitat. 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

Penso que tota escola de música hauria de poder oferir la possibilitat a tots els seus alumnes 

de participar en música grupal de diversa índole. En aquest aspecte l’escola cada any millora 

una mica i s’amplia l’oferta i els espais, però encara es podria ampliar més i de maneres més 

diverses tenint un professor o més dedicats només a la música grupal, en facilitaria i milloraria 

la logística i organització horària. 
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M’agradaria demanar un baix elèctric per a poder utilitzar en el combos, no tinc alumnat de 

baix i em veig obligat a posar guitarristes en el paper de baixista i han de tocar amb el meu 

baix que no és adequat per a nens. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A :  Frederic Marí 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  

D’ALTRES ESPECIALITATS: LLENGUATGE 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 27 de 29 alumnes. 

 

 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

  

L’objectiu menys assolit segueix sent l’adquisició de seguretat en l’entonació. Tot i que 

s’ha treballat més que en anteriors cursos, seria necessari dedicar-hi més temps. Pels 

primers cursos, es treballarà a l’inici amb grups de notes reduïts abans d’ampliar a tota 

l’escala diatònica. També per a cursos a partir de 3r es dedicarà cada unitat didàctica al 

treball d’entonació en una tonalitat diferent. 

  

 

 

3.   Objectius que més s’han assolit 

En l’ensenyament de la teoria s’ha aconseguit que la gran majoria l’entengui i sàpiga fer 

correctament els exercicis. També s’ha intentat connectar-la més amb la música real. 

La memorització de melodies celebres de música clàssica també és una activitat que ha 

permès acostar les grans obres als estudiants, que han arribat a apreciar el seu valor. 

 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

La majoria dels grups han dut bon nivell. Com a casos més negatius podria assenyalar el grup 

de primer, a on falta nivell de lectura rítmica especialment, i el grup de 4rt a on el nivell 

general d’entonació no és massa bo. 

L’alumnat no fa massa feina a casa, ni a la plataforma. S’ha de mencionar que aquesta 

darrera molts cops no acaba de funcionar del tot bé i per als alumnes que tenen alguna 

dificultat normalment els tempos són massa ràpids i el treball no és profitós. 

 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

L’assistència ha sigut bona excepte en algunes setmanes degut a viatges d’estudis. 
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6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

El fet de fer reunions del departament de coordinació pedagògica ha afavorit l’organització 

de les diferents activitats, i ha agilitzat molt els claustres. Potser sí que ha faltat, comunicar 

més les decisions a la resta del professorat. 

També s’ha de dir que als claustres, una bona part del professorat no pren nota de la 

informació que es dóna, i molt sovint l’hem de repetir, o els hem de demanar que ens lliurin 

les tasques acordades. Seria necessari, que tots fossin conscients de les seves 

responsabilitats. 

 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

     

Crec que l’Escola està molt ben equipada i que cada any es fan millores. Personalment a 

l’aula no tinc cap mancança. 

Com a comentari general, s’hauria de posar la climatització i estaria molt bé disposar d'una 

sala d’actes. Les dues propostes han estat comunicades al regidor moltes vegades. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A :  Frederic Marí 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  

D’ALTRES ESPECIALITATS: CANT CORAL 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 21 

 

 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

  

L’objectiu menys assolit ha estat la implicació de part de l’alumnat de 4rt. És un alumnat 

d’edat adolescent que no cantava suficientment. Això ha provocat que al cantar a diverses 

veus sempre hi havia una veu coixa. Pel proper curs es procurarà també que no hi hagi 

grups fixes de primera i segona veu, sinó que tothom en algun moment farà la 2a veu en 

alguna cançó.  

 

 

3.   Objectius que més s’han assolit 

S’ha aconseguit fer un repertori amb la dificultat adient per al grup, i suficientment 

atractiu. La dinàmica d’assaig ha anat millorant al llarg del curs, gràcies sobretot als 

recursos que vaig aprendre al curs de formació realitzat.  

El fet de cantar de memòria també ha ajudat a interioritzar millor les cançons. 

 

 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Com he comentat, una part del grup de 4rt no ha respost correctament. Amb la resta 

d’alumnat, s’ha aconseguit que hi hagués bona actitud a l’assaig, bastant bona entonació i 

implicació.  

On hi ha més dificultat és en els temes de tècnica vocal, ja que no s’hi ha dedicat el temps 

necessari. El proper curs s’ha d’intentar millorar aquest aspecte. 

 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 
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L’assistència ha sigut bona  

 

 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

El fet de fer reunions del departament de coordinació pedagògica ha afavorit l’organització 

de les diferents activitats, i ha agilitzat molt els claustres. Potser sí que ha faltat, comunicar 

més les decisions a la resta del professorat. 

També s’ha de dir que als claustres, una bona part del professorat no pren nota de la 

informació que es dóna, i molt sovint l’hem de repetir, o els hem de demanar que ens lliurin 

les tasques acordades. Seria necessari, que tots fossin conscients de les seves 

responsabilitats. 

 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

Per cant coral, seria ideal disposar del pianista en els assaigs però entenc que al llarg del 

curs són moltes hores i no és viable. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A :  Frederic Marí 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: PIANO 

D’ALTRES ESPECIALITATS:  

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists:  

0 de 3 alumnes. 

 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora) 

L’estudi a casa. 

La realitat dels tres alumnes fa poc probable que millori el seu estudi a casa. Dos d’ells 

per manca de temps degut a feina o estudis i el tercer, quan se li va posar un poc de 

pressió per a estudiar va estar a punt de deixar l’instrument. 

  

3.   Objectius que més s’han assolit 

El treball fet a classe dóna el seu fruit, tot i que molt lentament. L’actitud i la feina a 

classe és molt bona. 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

L’alumnat que tinc d’aquesta especialitat, ve a classe per gaudir de l’instrument.  

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Molt dolenta. No vol o no pot participar en les activitats col·lectives, ja que o bé no té 

temps o bé no estan suficientment motivats per a anar-hi. El fet de ser tan pocs alumnes i 

ja adults o adolescents ho dificulta. 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

El fet de fer reunions del departament de coordinació pedagògica ha afavorit l’organització 

de les diferents activitats, i ha agilitzat molt els claustres. Potser sí que ha faltat, comunicar 

més les decisions a la resta del professorat. 

També s’ha de dir que als claustres, una bona part del professorat no pren nota de la 

informació que es dóna, i molt sovint l’hem de repetir, o els hem de demanar que ens 

lliurin les tasques acordades. Seria necessari, que tots fossin conscients de les seves 

responsabilitats. 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 
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Crec que l’Escola està molt ben equipada i que cada any es fan millores. Personalment a 

l’aula no tinc cap mancança. 

Com a comentari general, s’hauria de posar la climatització i estaria molt bé disposar d'una 

sala d’actes. Les dues propostes han estat comunicades al regidor moltes vegades. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Francisca Inmaculada Cifre Canaves 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  

D’ALTRES ESPECIALITATS: 1er de llenguatge no reglat 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 7 Objectius que menys s’han 

assolit. (I propostes de millora).  

Tots els alumnes han assolit els objectius d’aquest curs menys tres. Una d’elles 

directament no ha fet  examen i ha deixat de venir a classe, per lo que tinc entes es lo 

que fa cada any ( Alicia Valls). Les altres dues no han arribat al nivell   

 

2.   Objectius que més assolits 

 El que mes reforsaria per el pròxim curs seria la lectura. Mes cantar. crec que així se 

educa mes l'oïda per altres objectius com el dictat 

 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Ha estat un curs molt bo, tots ja venien amb un bon nivell i sobretot ganes de fer feina  

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Valoració positiva. molt poques faltes d'assistència 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

Estic satisfeta amb l'organització del centre  

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

       Estic comode amb la meva classe, i per ara tinc tot el material que necessito 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Toni Lacasa López. 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Llenguatge Musical No-reglat Port de Pollença. 

D’ALTRES ESPECIALITATS: Flauta travessera. 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists:  

18/19. (una baixa durant el curs). 

 

Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

Conseguir que repassin més la feina feta a classe per poder millorar molt més ràpid. 

Lectura rítmica i de notes per separat molt bé però al fer tot junt costa molt més. 

Opció de fer fitxes setmanals de lectures musicals per practicar a casa.  

 

2.   Objectius que més assolits 

Cada grup aconseguit els objectius marcats des de el departament de llenguatge i on 

cada nivell és un cas diferent, amb els alumnes de 1er s'han adaptat molt bé a la 

dinàmica de feina en grup i a la feina de classe. Cursos intermedis tenen més control 

dels coneixements musicals i l'últim curs gràcies als coneixements dels cursos anteriors 

entenen molt més la música i així conseguir una maduració musical amb un bon nivell. 

 

3. Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Molt bona feina de tots, participatius en tot moment, amb una bona dinàmica de feina 

a classe i una evolució i maduració musical genial.  

 

4. Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Els alumnes de Llenguatge no participen en aquest tipus d’activitats, ja que ho fan amb 

els seus instruments. Per un altre any es podria plantejar fer algun petit acte cantant 

amb tots els llenguatges. 

 

5. Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 
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-Amb una etapa post-covid el centre a estat a l’altura sense grans incidents i un bon 

control de les mesures sanitaries. 

-Des de el departament pedagògic es prenen decisions que després tot el claustre no té 

informació i hi han confusions a l’hora d’organitzar certes activitats. Simplement si hi 

ha decisions importants que afectant a tot el claustre que es comuniquin per tindre 

l’informació correcta.  

-En els concerts d’estiu hem d’intentar no tindre concerts molt llargs ja que es fan molt 

pesats per moltes famílies o nins petits, a l’hora de fer el minutatge s’ha de ser més 

exacte i exigent. 

-Quan s’envia un correu als pares estaria bé que també s’enviï als professors ja que 

moltes famílies preguntan per certa informació que nosaltres no tenim constància 

oficial.  

-Al finalitzar el curs tot professor tendria que marchar sabent els alumnes i hores que ja 

han fet matricula, per poder organitzar-se si necessita buscar alumnes o feina en un 

altre centre. No es pot comunicar en el mateix dia de contractació del següent curs les 

hores que tindrà, es una inestabilitat laboral molt gran. Els professors no poden 

marchar al paro sense saber més o menys quines hores tindran segures per el curs 

següent.  

 

6. Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

Tema climatització perfecte ja que té un sistema d’aire condicionat on es pot tindre 

una temperatura idònia per poder fer les classes sense incumplir la Llei no com passa a 

l'escola Pollença. La pissarra es de guix i embruta molt i tot al voltant està ple de 

juguetas i material per els nens, se que es comparteix l’aula amb un centre de primària 

però simplement si es pogués tindre la part de la pissarra més lliure per poder fer la 

feina amb més espai. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Jaume Cerdà Amengual  

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  Llenguatge musical no reglat 

D’ALTRES ESPECIALITATS: Vent Metall 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: Objectius que menys s’han 

assolit. (I propostes de millora).  

Tots els alumnes han assolit els objectius menys tres casos. El primer cas és un alumne 

de quart nivell que a mitjan curs va deixar d’assistir a l’assignatura i per tant no ha 

estat possible ni evaluar-lo (Guiem Moyà). Els dos altres casos fan referència a dues 

alumnes de primer nivell, encara que s’ha de puntualitzar que són dos alumnes amb 

problemes mèdics (una amb dislèxia accentuada i l’altre amb una deficiencia en 

l’aprenentatge i el desenvolupament). Aquests dos casos varen ser detectats i a partir 

del segon trimestre han tingut el suport de la professora de suport dins l’aula 

(Montse), fet que ha estat molt positiu i que ha fet que encara que no hagin arribat al 

mateix nivell que els altres hagin fet una evolució favorable. 

2.   Objectius que més assolits 

La lectura i la part teòrica han estat les dues parts de l’assignatura en les que més hem 

evolucionat en els tres nivells. Els dictats i la plataforma no han tingut una evolució 

tant positiva degut a la falta de temps per desenvolupar totes les àrees de la matèria. 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

L’evolució de l’alumnat ha estat positiva i tots han vingut engrescats i amb ganes de fer 

feina, fet que ha propiciat els bons resultats. 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

L’assistència ha estat positiva. Poques faltes.  

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

Hem pogut treballar a gust i amb tots els recursos necessaris. 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

    La valoració és molt positiva. Hem treballat a gust i no ens han faltat recursos. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Jaume Cerdà Amengual 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  vent metall 

D’ALTRES ESPECIALITATS: Llenguatge musical 1/3/4 no reglat 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: Objectius que menys s’han 

assolit. (I propostes de millora).  

Tots els alumnes menys un han assolit els objectius del curs. L’alumne que no els ha 

assolit és l’alumne de bombardí, el qual durant el curs no ha evolucionat ja que el seu 

treball a casa ha estat nul. Hem pactat un programa de treball durant l’estiu i ja hem 

fixat uns objectius per l’any que ve com a condició per seguir utilitzant l’instrumental 

de l’escola. 

2.   Objectius que més assolits 

Els objectius més assolits han estat els grupals. El treball en grup ha estat molt positiu 

malgrat el treball a casa dels més joves hagi estat deficient durant la majoria del curs.  

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

L’anàlisi dels resultats és agredolç ja que per una banda l’alumnat està implicat amb la 

matèria, sobretot en el que fa referència a les grupals, però després el treball a casa no és 

el suficient com per anar avançant a bon ritme. 

 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

La valoració és bona, els alumnes responen molt bé a totes les activitats grupals. 

 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

Hem pogut fer feina amb tranquilitat i amb recursos per tant no hi ha res a remarcar. 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

Ens agradaria tenir un piano en condicions a l’aula de vent metall ja que hi treballam molt i 

el que tenim no funciona correctament. Llevat d’això tot bé.     
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : Frca Paula Martorell Vidal 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Piano 

D’ALTRES ESPECIALITATS:  

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists:   

              5 passen de nivell  

              de 21 alumnes tan sols 2 no han assolit els objectius. 

 

 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

              No voler llegir partitura i falta de estudi a casa. 

              Costa bastant llegir la clau de fa. 

              

 

3.   Objectius que més assolits 

      Les classes col.lectives motiven molt l’ alumnat i la participacipació als concerts també. 

      Després dels anys anteriors sense poder fer concerts estan molt motivats. 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Hi ha 5 Alumnes no reglats  que passen de nivell. 

Molt bé tan sols 2 alumnes no han assolit els objectius un dels quals se donarà de baixa pel 

proper curs. 

Els alumnes reglats de tres alumnes  2 passen de nivell i una alumna deixarà de fer reglat. 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

   Els alumnes responen molt bé a les classes grupals.  un grup  d'adults estan molt 

il.lussionats i no deixen cap classe amés volen participar als concerts,   un sol grup denis ja 

que la majoria d’alumnes les tenc al moll.  Demanaria pel proper any poder tenir una hora 

setmanal de col.lectiva al port de Pollença ja que els alumnes no volen desplaçar-se i  

queden sense classes.  

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

El centre funciona bé, tenim recursos i alumnat. El primer concert de fi de curs hi havia 

molt de renou i els professors poc coordinats. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A :  PEP TONI RUBIO ESTADES 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  TRADICIONAL 

 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 4 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora).  

S’han assolit satisfactòriament els objectius d’aquest curs. 

3.   Objectius que més assolits 

Tots ho han fet molt bé.  Eb Lenny i en Marti han començat amb les xeremies 

i ho fan molt bé. De fet ja s’han comprat unes cada un. 

 

 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

Tot fantàstic. Pas molt de gust amb aquests alumnes. Diria i tot que estàn obsessionats.  

Estudien bastant i  han fet molt de repertori 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

L'assistència ha estat positiva.  El fi de curs varen disfrutar de tocar les xeremies per 

primera vegada a un concert. 

 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

Tot está bé 

 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

      La veritat es que tot está benissim 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A:  Antoni Cristòfol Vallespir Pizà 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE: Guitarra clàssica 

D’ALTRES ESPECIALITATS:    NIVELLS: 

 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists: 13 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora). 

A conjunt instrumental de PREP el rendiment ha estat molt baix. De cara al curs vinent 

s’avisarà que per aprovar s’ha de venir amb el repertori treballat 

3. Objectius que més s’han assolit. 

La motivació dels alumnes nous de 6 i 7 anys i el seu rendiment. 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

A nivell bàsic i mitjà molt bé. A elemental també. A PREP estan amb un nivell per sota de 

l’esperat. El curs que ve alguns ho tendran molt complicat d’aprovar. 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Molt bona assistència. Les audicions de PREP les varem redluïr per falta d’estudi. 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

Si tots els alumnes han de poder participar al les col.lectives se m’hauria de donar una 

hora més, ja que enguany, jo he donat l’assignatura de Conjunt a PREP 1’5h obligatoria 

convidant a la meva única alumna d’Elemental. Els altres s’han quedat sense conjunt tret 

del darrer mes i mig que se’ls va convocar a una hora de conjunt de n’Albert per montar el 

concert de final de curs. 

Se que enguany hem tengut una hora més de Conjunt, però  no ha bastat. 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

Aire acondicionat imprescindible en un centre educatiu. Tant per fred com per calor. 

Com ja he reclamat en altres ocasions, ja que no tenc necessitat de despeses en 

instrumental. M’agradaria que es pogués invertir amb activitats pedagògiques pels 

alumnes. Pels grans tenc clar que podrien ser classes magistrals d’algun bon guitarrista, 

que possiblement fos algun conegut meu i pels petits també també tenc coses pensades. 
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Si s’ha de pressupostar amb antelació, cap problema. Així com alguns pressuposten la 

compra d’instruments jo podria pressupostar exactament el que costaria aquestes dues 

activitats, ja que aquestes persones s’hi dediquen en part professionalment. 
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CURS: 2021/2022 

INFORME DEL PROFESSOR/A : 

DE L’ESPECIALITAT  INSTRUMENTAL DE:  

D’ALTRES ESPECIALITATS: Sensibilització I i II (4, 5, 6, i 7 anys) 

1. Nombre d’alumnes que han assolit els objectius prevists:  37 

 

2. Objectius que menys s’han assolit. (I propostes de millora). 

 

Tots els alumnes de sensibilització han assolit els objectius del curs 

 

3.   Objectius que més s’han assolit 

No hi ha objectius no assolits 

4-Anàlisi de l’avaluació de l’alumnat del curs 2021/22. 

En aquest curs he tingut algun alumne hiperactiu, l’ajuda de na Montse ha estat molt 

5-Valoració de l’assistència a classes col·lectives , audicions i altres activitats. 

Els alumnes casi no han tingut faltes d’assistència, llevat de tres alumnes que ja havíem 

acordat que només vindrien un dia a la setmana 

Tots el alumnes han participat a totes les activitats estres, com concert i audicions 

6-Valoració de l’organització i funcionament del centre. (I propostes de millora). 

L'organització ha estat positiva, ha anat molt bé que tinguem grups de treball 

7-Valoració dels espais i recursos. (I propostes de millora) 

    La meva classe es perfecta, llàstima que no tinguem calefacció ni aire condicionat, sobre 

tot aquest mes que ha esta calorós com mai. Aquesta darrera setmana, casi tots els meus 

alumnes de sensibilització han optat per no venir a classe 
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ANNEX II (Avaluacions de l’alumnat reglat i no reglat) 
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ANNEX III ( Activitats realitzades. Butlletins informatius) 
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