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Conrad Saló
(ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: dimarts 21 de maig de 2019)
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0. Introducció
L’equip directiu de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló de la Bisbal d’Empordà ha redactat
aquest document amb la finalitat de definir els aspectes acadèmics no desenvolupats en els decrets
que fan referència als ensenyaments que s’imparteixen en aquest centre, i que defineixen el seu
funcionament acadèmic. Aquest és un document obert que es pot revisar i actualitzar anualment.

1. Matrícula
La inscripció en aquest centre suposa l’acceptació del Projecte Educatiu, del Pla d’Estudis vigent i
del present document de Normativa Escolar.

1.1 Inscripcions
En el cas dels alumnes que el curs anterior ja estaven inscrits al centre, cal fer la inscripció a
principis de maig.
En el cas dels alumnes nous al centre (nous inscrits), cal fer la inscripció a finals de maig - principis
de juny.

1.1 Formalització de la inscripció
Per poder inscriure’s a l’EMMUCS cal:
1. Omplir i signar el “Document d’inscripció” que trobareu a www.escolaconradsalo.cat o bé
físicament a la secretaria de l’escola (els alumnes inscrits al curs actual el rebran per
correu electrònic uns dies abans d’obrir el període d’inscripcions).
2. Enviar-lo escanejat per correu electrònic a info@escolacornadsalo.cat o bé entregar-lo
físicament a la secretaria de l’escola dins dels terminis establerts.
3. Concretar i acordar els horaris de classe amb la secretaria a través del programa GWIDO
(apartat “Preinscripcions”).
4. Pagar la quota d’inscripció (50€) en concepte de reserva de plaça (per domiciliació
bancària). La quota d’inscripció dels alumnes que el curs anterior ja estaven inscrits al
centre es cobrarà juntament amb la quota mensual del mes de juny. La quota d’inscripció
dels alumnes nous al centre es cobrarà el mes de juliol.
IMPORTANT:
-

-

El document d’inscripció és una petició de reserva de plaça. L’admissió de les inscripcions i
l’assignació d’horaris aniran per ordre d’arribada de les peticions. Un cop coberta l’oferta
de places, les peticions no assignades quedaran en llista d’espera.
Només s’acceptaran inscripcions i acords d’horaris dins dels terminis establerts.

En cas que la demanda de places de nous inscrits superi l’oferta de l’escola, tindran prioritat:
1. Els alumnes residents a La Bisbal d’Empordà.
2. Els alumnes que tinguin germans al centre.
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2. Faltes d’assistència
●

●

Un alumne que tingui més de 7 faltes injustificades (assistència inferior al 80% de les
classes) durant el curs d’una mateixa assignatura, perd el dret a l’avaluació continuada,
per tant, suspèn la nota de classe.
Les faltes d’assistència no justificades al 80% de les classes d’una o més assignatures, dóna
el dret a l’EMMUCS a negar la matrícula a aquest alumne el curs següent.

3. Sol·licituds de canvi de professor i/o de
grup
Per sol·licitar un canvi de professor o de grup, s’ha de fer per escrit al Coordinador Pedagògic i
exposar-ne els motius. Podeu entregar el document per correu electrònic a
capestudis@escolaconradsalo.cat o portar-lo físicament a l’escola. Aquesta petició té caràcter
confidencial.

4. Activitat lectiva
4.1. Durada de les sessions
INSTRUMENT INDIVIDUAL

30’ - 45’ - 60’ (en funció de l’edat)

COBLA, COMBOS, CORAL, BISBAND, BRASS BAND, 75’ setmanals
GRUP DE GUITARRES, GRUP DE TAMBORS,
ORQUESTRINA JAZZBAND
CANTEM I BALLEM

60’ setmanals

LLENGUATGE ELEMENTAL 1-2-3-4

75’ setmanals

LLENGUATGE ELEMENTAL 5-6

120’ setmanals

LLENGUATGE AVANÇAT

120’ setmanals

*Els últims 5 minuts de cada classe s’estableixen de descans pel professorat i pel canvi d’aula dels
alumnes.
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4.2. Ràtios
La relació màxima d’alumnes/professors a les classes grupals (llenguatges i conjunts instrumentals)
és la següent:
LLENGUATGES:
- Cantem i Ballem (1 i 2): 12 alumnes
- Grau Elemental 1, 2, 3, 4, 5 i 6: 12 alumnes
- Grau Avançat: 12 alumnes
CONJUNTS INSTRUMENTALS:
- Combos: 10 alumnes
- Grup de guitarres: 10 alumnes
- Grup de tambors: 15 alumnes
- Cobla: 20 alumnes
- Brass Band: 20 alumnes
- Coral: 20 alumnes
- La Bisband d’Empordà: 20 alumnes
- Orquestrina Jazzband: 20 alumnes
Si la demanda de places supera la ràtio per curs, es valorarà la possibilitat de crear un nou grup
d’alumnes.

4.3. Absències, recuperacions i baixes
●

●
●

●
●

●

L’absència de l’alumne s’ha de comunicar amb la màxima anticipació possible i almenys 24
hores abans, tant al professor com al correu electrònic de l’EMMUCS
info@escolaconradsalo.cat.
Les absències de l’alumne no són recuperables.
En cas de baixa temporal mèdica de llarga duració o convalescència, la direcció del centre
valorarà la situació i ofereix la recuperació d’aquestes classes o la baixa temporal de
l’escola però NO es retornaran les quotes de les classes ni s’abonaran.
Les classes dels formats grupals no són recuperables en cap cas.
En cas de baixa de l’escola, s’haurà de notificar al correu electrònic de l’escola
info@escolaconradsalo.cat abans del dia 15 del mes anterior. Per formalitzar-la, caldrà
passar per la secretaria de l’escola en horari d’atenció al públic, omplir el formulari en
qüestió i registrar-lo presencialment a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà (Plaça del
Castell, 10 , 17100 La Bisbal d’Empordà. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores).
Les absències i baixes temporals del professorat les cobrim amb un substitut o bé el mateix
professor titular recupera la classe a una hora pactada amb l’alumne afectat.
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4.4. Calendari escolar
Al calendari escolar pots consultar-hi els períodes d’avaluació, els festius i totes els actes de
l’EMMUCS. El trobaràs al GWIDO o bé aquí.

5. Audicions
Durant el curs lectiu, s’estableixen dues grans audicions col·lectives (Nadal i primavera) on hi
participen tots els Grups de Sensibilització i Creativitat (Cantem i Ballem), els Grups de Llenguatge
Elemental i tots els Conjunts Instrumentals i Vocals (Cobla, Combos, Orquestrina Jazzband, Grup de
Tambors, Grup de Guitarres i Bisband). Les audicions de Nadal i primavera requereixen d’assajos
especials i poden alterar lleugerament les activitats i els horaris habituals dels dies previs. Tots els
canvis que puguin haver-hi s’informaran amb temps. El dia de l’audició queden suspeses totes les
classes i es dedicarà tot el temps disponible a preparar bé les actuacions.
Així mateix, durant el segon trimestre té lloc la Setmana d’Audicions, on hi participen tots els
alumnes d’instrument, els combos, els minicombos i alguns grups de llenguatge musical. Durant la
setmana queden suspeses totes les classes i es dedicarà tot el temps disponible a preparar bé les
actuacions. En aquesta activitat es fomentarà que els alumnes hi participin amb petites formacions
(minicombos) per tal de potenciar la música en grup. Durant els dies previs a la setmana
d’audicions les classes d’instrument es poden veure lleugerament alterades per poder fer assajos.

6. Avaluació
Durant el curs es faran dues avaluacions (febrer i maig). Podreu consultar els informes i tota la
informació que necessiteu a la plataforma GWIDO. Es facilitarà a cada usuari una clau d’accés. El
sistema d’avaluació és avaluació contínua. En el cas dels instruments, la primera avaluació és
interna (només amb el professor), en canvi la segona, la prova és amb un tribunal amb diversos
professors.

7. Cobrament
7.1. Conceptes
●

●

Matrícula escolar (50€): S’abona en un sol pagament per cada curs escolar. Cobreix
l’assegurança escolar obligatòria, fotocòpies i despeses de gestió. El pagament de la
matrícula és una reserva de plaça. S’estableix un preu únic per a tots els alumnes, i no es
retornarà en cas de baixa. Als alumnes que es matriculin durant el curs, se’ls cobrarà el
mateix import (50€) juntament amb la primera quota mensual del programa formatiu.
Quota mensual del programa formatiu.
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●

Quota del lloguer d’instrument (si és el cas): 144€/any fraccionats en 10 quotes de
setembre a juny (14,40€/mes). El primer any de lloguer d’un instrument de cobla és
gratuït.

7.2. Sistema i condicions de pagament
●
●

Els càrrecs es realitzen per domiciliació bancària.
La domiciliació de les quotes mensuals la realitza l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
entre els dies 10 i 20 del mes corresponent.

7.3. Calendari de cobraments ordinari
Matrícula escolar → juny (alumnes del centre), juliol (nous inscrits pel nou curs)
Quota mensual reduïda (50% de l’import de les quotes estàndard) → setembre
Quotes mensuals ordinàries → octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig i
juny
La quota mensual dels mesos d’octubre a juny no es veu alterada per la presència de dies festius,
de manera que és sempre la mateixa independentment del nombre de classes que es facin aquell
mes.
L’EMMUCS es compromet a oferir entre 33 i 36 classes anuals de cadascuna de les assignatures que
l’alumne cursi.

7.4. Bonificacions
S’aplicarà el preu bonificat a tots els alumnes empadronats als següents municipis:
-

La Bisbal d’Empordà
Forallac (Vulpellac, Fonteta, Sant Climent de Peralta, Peratallada i Canapost)
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

En el cas dels alumnes d’altres municipis, s’aplicarà el preu bonificat quan hi hagi signat un conveni
de col·laboració per al manteniment de l’Escola Municipal de Música entre el municipi de
l’alumne/a i l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà.

7.5. Descomptes
10 % família nombrosa categoria general, amb ingressos inferiors a 2 vegades IPREM (IPREM per 14
pagues)
20 % família nombrosa categoria especial, amb ingressos inferiors a 2 vegades IPREM (IPREM per 14
pagues)
10 % família monoparental, amb ingressos inferiors a 1,5 vegades IPREM (IPREM per 14 pagues)
10 % jubilats o pensionistes, amb pensió inferior o igual al salari mínim interprofessional
20 % aturats
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20 % persones amb discapacitat d’un 33 % o més
25 %, 50 % o 75% família amb escassa capacitat econòmica, segons valoració de Serveis Socials
Per poder gaudir dels descomptes s’haurà d’acreditar amb la documentació pertinent:
-

Família nombrosa o monoparental: carnet amb vigència expedit per la Generalitat de
Catalunya i darrera declaració de l’IRPF.
Jubilat o pensionista: certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i darrera
declaració de l’IRPF o certificat negatiu conforme no s’ha presentat.
Aturats: targeta demandant d’ocupació (DONO).
Discapacitat: certificat de reconeixement de grau de l’ICASS o bé de l’INSS.
Família amb escassa capacitat econòmica: informe de Serveis Socials

Els descomptes no són acumulables.

7.6. Devolucions
●
●
●

●

En cas d’impossibilitat de prestar el servei, l’EMMUCS retornarà d’immediat l’import
corresponent a aquest.
No són retornables els imports satisfets en concepte de matrícula anual, quota mensual de
serveis prestats o activitats de curta durada (classes magistrals, seminaris, etc.).
En cas de devolució del rebut, l’usuari haurà d’anar a pagar la quota retornada amb targeta
de dèbit / crèdit a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Plaça del Castell, 10 , 17100 La
Bisbal d’Empordà. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores).
L’usuari també haurà d’assumir l’increment afegit per l’entitat financera en concepte de
despeses de devolució.

8. Banc d’instruments
●
●

L’escola disposa d’un banc d’instruments a disposició dels alumnes.
L’alumne és responsable de la cura de l’instrument i, en cas de pèrdua o de reparació, farà
front a l’import corresponent.

9. Guia per la classe de conjunt instrumental
A l’aula:
1.
2.
3.
4.

Arribar puntual.
Procurar-se una cadira de midaa deqüada i faristol.
Situar-se al lloc establert.
Muntar i preparar l’instrument i escalfar.
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5. Preparar les particel·les. (cal tenir les particel·les ordenades, en una carpeta, si pot ser).
6. Cal portar un petit bloc per anotar els deures.
7. Els últims 5 minuts els dediquem a netejar bé l’instrument i guardar-lo bé. També a deixar
l’aula endreçada.
8. A la classe de Combo hi ha molts moments en què toquem tots junts, però n’hi ha d’altres
en els quals només toquen un o dos companys nostres. Hem d’aprendre a estar atents i amb
silenci quan no toquem: les indicacions als nostres companys ens serveixen per aprendre,
també.
A casa:
1. Estudiar el que no surt i repassar el que hem fet.
2. Escoltar-se les cançons i si és possible, tocar-hi a sobre.
3. Utilitzar el metrònom i l’afinador.
A la classe d’instrument:
1. Ensenyar al professor les partitures i preguntar tots els dubtes.
A les actuacions:
1. Procurar-se faristol i pinces.
2. Portar les particel·les ordenades.

9. Atenció a l’usuari
Si tens suggeriments o propostes de millora, estarem molt agraïts de què ens les facis arribar.
Davant de qualsevol dubte o conflicte que sorgeixi, tens a la teva disposició, en primer lloc al teu
professor o tutor, seguidament el coordinador pedagògic i en darrera instància, la totalitat de
l’equip directiu. Contacta’ns a través de GWIDO o del correu electrònic de l’escola
info@escolaconradsalo.cat.
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