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Per tal de garantir la vigència i adequació a la realitat i al context 

canviant en el que es troba l’Escola Municipal de Música, aquest Projecte 

Educatiu caldrà que sigui revisat en un període de temps d’entre 4 i 5 

cursos acadèmics, segons les circumstàncies.  

 

La seva primera redacció és del curs 2006-07. 

1a revisió: curs 2010-11 

2a revisió: curs 2013-14 

3a revisió: curs 2016-2017 

Propera revisió: curs 2019-2020 
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1 INTRODUCCIÓ 
El Projecte Educatiu de Centre constitueix el document de planificació 

estratègica de l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol. 

Planificar estratègicament forma part de les actuacions que han de fer les 

institucions públiques en l'exercici de la seva autonomia de forma 

responsable i esdevé un compromís públic d’actuació. El present document 

presenta els objectius estratègics institucionals, tot considerant els 

valors de l’organització educativa.  

 

Aquest PEC, doncs, integra l’encàrrec polític del titular, indica cap a on 

anem, com prioritzem les accions i potenciem els punts forts de l’escola 

per crear un marc comú de referència. És un document revisable i que 

desenvolupa la missió de l’Escola, determina els objectius generals a 

assolir a mig i llarg termini, estableix els nivells i responsabilitats en 

la seva formulació, el desenvolupament i la implantació de l’estratègia, 

avalua els resultats i determina les metodologies per als ajustaments 

correctius.  

 

Aquest document, que ha d’emfatitzar la direcció participativa i la presa 

de decisions de forma col·lectiva, facilita la rendició de comptes i la 

transparència. 

 

La planificació, prèviament, i la rendició de comptes, després, formen part 

de les bones pràctiques en gestió educativa. Un bon PEC permet establir les 

prioritats dels objectius i les accions. Una avaluació permanent permet 

retre comptes del treball que es desenvolupa i continuar progressant en la 

millora i en la qualitat. 
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2  ANTECEDENTS 
L’Escola Municipal de Música El Faristol de Roda de Ter i l’Esquirol neix 

amb la intenció de donar resposta a les diferents necessitats d’ensenyament 

musical que ambdós pobles generen i de poder racionalitzar i rendibilitzar 

recursos per poder servir a un major nombre d’alumnes de la zona. Tot i que 

els dos pobles estan separats per uns 10 quilòmetres, per funcionament i 

organització l’Escola treballa de forma unificada; per tant aquest Projecte 

Educatiu està plantejat recollint aquesta realitat i entenent el Centre com 

una globalitat que en un futur permeti acollir més pobles de la zona. 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) pretén ser una proposta integral 

que ajudi a dirigir coherentment el procés educatiu i ser un punt de 

referència constant. Les intencions que s’hi plasmen hem intentat que 

siguin reals i assumibles, sempre obertes a possibles revisions però que a 

la vegada garanteixin una continuïtat en les línies bàsiques d’actuació. 

Les directrius que s’hi reflecteixen afecten tots els àmbits de la gestió 

del centre docent: pedagògic, de direcció, administratiu, humà, de serveis 

i recursos. 

 

La finalitat és la d’assolir una escola oberta a tothom i a totes les 

músiques, on la pràctica sigui l’eix vertebrador. Una activitat 

d’ensenyament - aprenentatge amb sentit per ella mateixa i no pas com a 

preparació per a un futur proper o llunyà. Pretenem crear i gaudir d’un 

espai integrador d’alumnes de totes les edats i procedents dels diversos 

sectors socials, on s’ensenya, s’aprèn i es toca música de tots els estils. 

Un objectiu: Inserir la música en la pròpia quotidianitat i viure la música 

de manera solidària i sense cap mena de discriminació. 

 

Per aconseguir-ho necessitem un model de centre atractiu, eficaç i 

sostenible tant en la vessant musical com en la pedagògica i en 

l’econòmica. També caldrà comptar amb un claustre docent amb un perfil 

pedagògicament actiu, didàcticament competent i musicalment talentós. 

 

El Projecte Educatiu de l’Escola de Música de Roda de Ter i L’Esquirol es 

desenvolupa a partir de tres grans axiomes: 

 

• L’autonomia pedagògica: l’escola de Roda de Ter i l’Esquirol pretén 

garantir un aprenentatge autònom per tal de que tots els seus i les 

seves alumnes adquireixin la competència de ser autosuficients.  
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• La presència al territori: fer partícips els i les alumnes de la vida 

cultural dels municipis. 

• El foment de la pràctica musical en grup: la pedagogia de grup és una 

metodologia que defensa una tipologia d’aula en la que els models són 

múltiples (dos o tres alumnes més el professor). Les dinàmiques que 

generen són més riques i permeten el treball en equip fomentant el 

respecte i l’escolta als i les companyes i la interrelació a través del 

llenguatge no verbal. 
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3 CONTEXT SOCIOCULTURAL 
L’Escola Municipal de Música El Faristol de Roda de Ter i l’Esquirol dóna 

servei als dos termes municipals que comprenen els pobles: Roda de Ter, Les 

Masies, L’Esquirol, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i Sant Julià de 

Cabrera. La població d’aquests municipis és aproximadament de 8.000 

habitants en total.  

 

Per tal de facilitar la gestió i el seu funcionament, l’Escola de Música 

només és present físicament a Roda de Ter i L’Esquirol. Malgrat això està 

sempre oberta a alumnat d’altres pobles de la zona que per diferents motius 

vulguin cursar els seus estudis  al nostre Centre.  

 

La diversitat i la quantitat d’activitats que s’hi duen a terme o que 

organitza l’Escola, ja siguin les que sorgeixen pròpiament del treball dels 

i les alumnes o bé activitats complementàries a la seva formació, fan del 

Centre un equipament cultural dels dos pobles amb voluntat de fer que en 

participi un sector cada vegada més ampli de la ciutadania. 

 

L’educació que s’imparteix en el nostre Centre, sense deixar d’atendre els 

objectius individuals, no pot oblidar les finalitats socials i vol incidir 

en el desenvolupament dels valors socials (participació, tolerància, 

igualtat, etc.). En aquest sentit volem incidir en la importància de 

vetllar per establir uns criteris que garanteixin la igualtat de gènere i 

la pluralitat social, posant mecanismes per tal d’apropar la música als 

diferents col·lectius de la nostra societat i potenciant la integració dels 

alumnes provinents d’altres cultures. Contemplem l’activitat musical com 

una activitat educativa, cultural i integradora. 

 

Tenim present la realitat històrica, social, cultural i lingüística dels 

dos municipis. És a partir d’aquesta realitat que participem d’ella i en 

promovem la seva conservació i evolució. El procés educatiu i els aspectes 

que l’envolten han de partir de realitats específiques si volem que siguin 

vitals i estiguin al servei de la persona. Al mateix temps, l’Escola queda 

oberta a una realitat dinàmica, oberta al canvi; intercultural i projectada 

al coneixement d’altres realitats socioculturals. 
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4 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS  
La missió de l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol posa 

de manifest quina és la nostra raó de ser i d'existir, esdevé una 

declaració d’intencions i defineix la nostra activitat. 

 

La visió del centre, com a imatge futura i de posicionament a llarg 

termini, és ambiciosa però realista, auto exigent i connectada amb una 

realitat especialment canviant. 

 

Els valors són els fonaments que articulen els trets d’identitat de 

l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol, en defineixen el 

seu comportament i el de les persones que l’integren i són el reflex de 

l’encàrrec polític del Titular del Servei. 

 

4.1 MISSIÓ 
Facilitar a tota la ciutadania espais i propostes actives de formació, 

pràctica, creació, producció i difusió en l’àmbit de la música, per tal de 

recollir i donar resposta als interessos i les necessitats expressives dels 

ciutadans en l’àmbit de la música. 

 

“El Farisol” és un centre obert, dinàmic i creatiu, pensat per a servir a 

les persones i que ha de comptar amb un equip professional competent, que 

afegeixi valor cultural al municipi a partir de pràctiques educatives 

diverses, de qualitat i innovadores. 

 

4.2 VISIÓ 
“El Faristol” aspira a esdevenir un centre integrat en la quotidianitat de 

la vida cultural i artística del municipi, a incorporar un ampli ventall 

d’usuaris procedents dels diferents sectors socials de la comarca i a 

esdevenir la resposta a les diferents necessitats de formació musical tant 

dels usuaris que aspiren a professionalitzar-se en un futur, com dels 

usuaris que volen gaudir d’un primer contacte amb la música, com dels 

usuaris que s’inicien en la pràctica musical en edats més avançades. 
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4.3 VALORS 

• La proximitat als ciutadans, als col·lectius i als agents culturals 

locals 

• La funcionalitat dels aprenentatges 

• El grup com a eina pedagògica i com a espai expressiu 

• L’autonomia pedagògica  

• La qualitat metodològica i artística 

 

4.4 SERVEI PÚBLIC 
L’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol com a equipament 

municipal, va més enllà de l’àmbit de l’educació o la cultura i esdevé un 

instrument transversal de servei a la ciutadania. 

 

L’objectiu principal l’Escola Municipal de Música, com a servei públic, és 

el de proporcionar a les persones que volen iniciar-se en la música, la 

possibilitat de desenvolupar les seves capacitats creatives i la seva 

sensibilitat artística. Cal dotar a aquests ensenyaments d’un component 

lúdic, emocional i creatiu de qualitat mitjançant una oferta educativa 

flexible i adaptada a les diverses necessitats formatives de l’alumnat. 

S’entén, doncs, que una escola de música ha de ser un instrument per: 

 

• El desenvolupament de la persona al llarg de la vida. La música i les 

arts en general, contribueixen de manera decisiva al desenvolupament 

intel·lectual, estètic, social i polític de la persona.  

 

• Enriquir la vida cultural del municipi. L’Escola de música ha 

d’irradiar la seva activitat en tot el seu entorn. Només amb l’activitat 

dels conjunts vocals i instrumentals, la seva aportació a la vida 

cultural del municipi es fa evident i permet al ciutadà, encara que no 

en sigui usuari, enriquir-se amb els fruits de la formació que altres 

ciutadans han rebut. 

 

• La cohesió social. Gràcies a l’oferta educativa adreçada a diversos 

perfils d’usuaris, l’escola municipal de música es converteix en un 

espai en el que es fa visible la possibilitat de compartir experiències 

amb aquells ciutadans amb els que, d’altres maneres, seria aparentment 

impossible creuar-se i molt menys compartir una vivència tant positiva. 
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 TRETS D’IDENTITAT 
L’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol s’articula tenint 

en compte la realitat històrica, social, cultural i lingüística del 

municipi i dissenya estratègies per promoure la seva conservació i 

evolució. El procés educatiu i els aspectes que l’envolten parteixen de la 

realitat específica per tal d’esdevenir processos vitals i d’estar al 

servei de la persona.  

 

Els trets d'identitat són el conjunt de definicions específiques que 

materialitzen els principis d’identitat i que l’Escola Municipal de Música 

de Roda de Ter i L’Esquirol ha assumit com a pròpies i caracteritzen la 

presa de posició de l'escola de cara a aspectes rellevants en matèria 

d'educació. 

 

4.5 PRINCIPIS IDEOLÒGICS 
Vetllant per establir uns criteris que garanteixin la igualtat de gènere i 

la pluralitat social, posant mecanismes per tal d’apropar la música als 

diferents col·lectius de la nostra societat i potenciant la integració dels 

alumnes provinents d’altres cultures. Potenciant l’ús de la nostra llengua 

vehicular, el català, l’escola resta oberta a una realitat dinàmica, 

predisposada al canvi i projectada al coneixement d’altres realitats 

socioculturals. 

• Llengua d’aprenentatge 

Com a norma general del centre la llengua vehicular i d'aprenentatge de 

l'escola és el català. Aquesta podrà ser omesa en els casos necessaris i en 

els que l’equip directiu ho consideri: com en la contractació d'un 

professional que no domini aquesta llengua o l'ús d'una altre llengua per 

necessitat d'algun/s usuaris, etc. 

• Confessionalitat 

L'escola es declara aconfessional. Es manifesta pel respecte a totes les 

confessions dels alumnes i dels professors, pel pluralisme ideològic i per 

la renúncia a tot tipus d'adoctrinament. 

• Educació per la Pau 

Com a centre educatiu, volem promoure i desenvolupar els valors, actituds i 

coneixement entre les persones. D'acord amb l'objectiu d'educar contra el 

conformisme i per a una consciència crítica i transformadora, posem 

l'èmfasi en la necessitat d'educar cara al conflicte. Per això, l’escola de 



Escola Municipal de Música ‘El Faristol’ 
de Roda de Ter i L’Esquirol 

	

Tel. 938 500 585 
www.escolaelfaristol.cat | escola.faristol@gmail.com 

11 

música també treballa per desenvolupar en el seus alumnes les habilitats 

necessàries que ajudin a enfrontar els conflictes i les diferències de 

manera reflexiva i no violenta. Fomentem el desenvolupament d’habilitats 

socials, tècniques de mediació i expressió a través de la música, des del 

respecte, la confiança en l’altre i l’enteniment mutu. 

 

L’aprenentatge de la música es troba unit a l’educació social. És una 

potent eina per treballar emocions, valors de respecte, convivència i 

unitat. Ho fa des de l’acció participativa, des de l’experiència i des del 

gaudi, i tot això esdevé clau en una educació viva per la pau. 

• Educació per la diversitat 

Partint de la idea de que tothom pot gaudir, comprendre i fer música, i per 

tal de donar resposta a tots els interessos i demandes dels usuaris, “El 

Faristol” ofereix una atenció diversificada.  

 

Proposem una oferta àmplia, sense límit d’edat, de caràcter obert i 

adaptable a cada usuari, que permet fer de la pràctica musical un 

complement cultural important i dinamitzador pel  desenvolupament de les 

persones.  Com a servei públic l’Escola manté una oferta racional que 

s’actualitza en funció dels interessos dels usuaris, té vocació universal 

(pedagògicament atractiva i musicalment eficaç) i estableix plantejaments 

econòmics sostenibles per assolir la màxima rendibilitat social. 

 

L’escola de música és un element de cohesió amb l’entorn social immediat, i 

ho aconsegueix contribuint al desenvolupament de polítiques de culturals, 

socials i de joventut, generant activitats lúdiques i artístiques i 

participant en la programació artística local. També reforça les polítiques 

culturals establertes i col·labora amb les organitzacions existents de 

caràcter associatiu o professional que configuren la realitat musical de 

l’entorn mediat. 

 

El Projecte Curricular del Centre i l’Oferta Educativa permeten les 

adaptacions curriculars necessàries de tots aquells estudiants amb 

necessitats educatives especials, tant els que requereixen una adaptació en 

funció de les seves característiques psico-físiques com dels que tenen 

interessos professionalitzadors. Aquestes adaptacions es faran sempre en 

contacte amb les famílies i mitjançant un seguiment tutorial explícit que 

permeti fer un bon acompanyament en el seu aprenentatge. 
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• Modalitat de gestió institucional 

Es proposa un model de direcció i gestió que estimuli la formació en tots 

els àmbits, que es preocupi per la qualitat de les activitats d’ensenyament 

i aprenentatge que es donen al Centre, que incrementi les expectatives 

positives sobre l’alumnat i els professors i que vetlli per construir i 

mantenir la bona reputació i reconeixement de l’escola i els seus membres 

en un context professional molt marcat per la tradició dels models 

tradicionals. 

 

Tenint en compte les especificitats del context, el centre esdevé un servei 

públic, que té valor públic i que ofereix al context respostes adequades a 

la diversitat d’expectatives i necessitats que genera. Cal fer-ho des de la 

racionalitat en la despesa de recursos, rendint comptes de manera 

sistemàtica, incentivant la participació de la comunitat i retornant al 

context allò que ens ha donat a través de la participació i col·laboració 

del centre en la vida del municipi. 

 

El repte de l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol és el 

de generar una estructura i sistema de relació professional orientat a la 

millora contínua, que incentivi la innovació i la investigació sistemàtica. 

En definitiva, volem de posar les bases necessàries pel desenvolupament de 

l’organització cap a horitzons més ambiciosos, partint de la realitat 

concreta i a través d’accions realitzables i factibles. 

 

• Perfil dels professionals 

L’engranatge que ha de permetre tirar endavant un projecte educatiu centrat 

en les necessitats, característiques i interessos de cadascun dels 

individus-usuaris (i no en un model orientat exclusivament a donar resposta 

als alumnes talentosos, excloent-ne aquells que no ho són tant) requereix 

una organització especialment adaptada i pensada per un context específic i 

d’uns professionals preparats no només per a l’excel·lent execució 

instrumental sinó per la docència i el treball en equip. 

 

• La presència al territori 

Facilitant l’accés de tot l’alumnat a la vida cultural del municipi i 

garantint l’accés a la cultura i la pràctica musical a tota la població. 

Obrint noves vies d’actuació per dinamitzar la vida cultural del municipi, 

per incidir i col·laborar en la cohesió social de la zona i dissenyant una 

oferta formativa i activitat musical que impacti a tot el municipi, 
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responent a les  necessitats que es detecten o s’expressen des del 

territori. 

 

• Relacions escola entorn 

L’entorn social de l’escola fa referència a les relacions i costums que 

s’estableixen entre els ciutadans, les entitats del municipi i els 

diferents sectors de la comunitat “escola de música”: equip directiu, 

professorat, usuaris i pares i mares d’usuaris, etc. L’existència 

d’associacions, museus, grups o conjunts musicals, festivals i d’altres 

activitats afirmen que existeix un entorn cultural, i no només musical, viu 

als municipis de Roda de Ter i L’Esquirol. 

 

L’Escola vol créixer i formar part de la xarxa d’entitats educatives, 

culturals i artístiques del municipi, treballant per ser-ne un membre actiu 

i dinamitzador d’activitat. Sota aquesta premissa, l’escola queda oberta al 

treball col·laboratiu i en xarxa amb les entitats municipals i serà 

proactiva en la proposta de noves activitats i en la generació de sinèrgies 

amb l’entorn dins i fora del municipi. 

 

4.6 ELS PRINCIPIS PEDAGÒGICS, 
Dissenyant una oferta diversa i variada que pugui donar resposta al màxim 

nombre d’habitants del municipi, garantint un equilibri entre aprenentatge 

i pràctica musical prioritzant l’experimentació activa per damunt de la 

conceptualització teòrica, donant preferència al treball col·lectiu per 

damunt de l’individual (pedagogia de grup) i del treball cooperatiu centrat 

en el desenvolupament de competències socials, fomentant la pràctica 

musical en grup i oferint un ampli ventall d’instruments i músiques 

escolaritzades, sense oblidar l’excel·lència individual i potenciant-la en 

els casos necessaris. 

 

• Línia pedagògica i metodològica 

l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol, mitjançant el 

desplegament de la seva oferta educativa, té la intenció de formar als 

alumnes de manera que es desvetlli, estimuli i es vagi modelant la seva 

sensibilitat musical, tot aportant-los nous coneixements que els facin 

capaços de comprendre, interpretar, i crear música cada vegada de manera 

més autònoma.  
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La pedagogia de grup en l’aprenentatge instrumental parteix del la idea que 

el grup és el mitjà per aprendre, ja que aquest neix de la interacció entre 

les persones del grup i de la contrastació de coneixements i habilitats. En 

el context de grup s’estableixen relacions psicosocials i interpersonals 

que posen en marxa processos cognitius, afectius i motivacionals. En aquest 

sentit, la interacció entre iguals incideix notablement en els processos 

d’aprenentatge, millorant-ne el procés i el resultat ja que el treball en 

grup millora la motivació, augmenta la curiositat i incrementa les 

capacitats d’aprenentatge.  

 

Aplicada a totes les àrees formatives del Centre, la pedagogia de grup com 

a sistema metodològic i epistemològic bàsic a l’aula garanteix la formació 

integral de l’alumnat, tot respectant la seva evolució intel·lectual i 

emocional i amb la màxima d’aconseguir graus d’autonomia creixents en totes 

les disciplines musicals. 

 

L’Escola esdevé un entorn afavoridor que estimula i potencia la 

interpretació en públic per tal de fer possible el fet de viure la música 

com a mitjà de comunicació. Ho fa a través de concerts dins i fora de 

l’aula, audicions, tallers, cursos i intercanvis amb altres centres. Així 

doncs, a partir de la programació d’activitats interdisciplinàries dins i 

fora del Centre, l’Escola Municipal de Música vol promoure una actitud que 

afavoreix la innovació, l’adaptació i la investigació com a aspectes bàsics 

per garantir una formació adequada a les realitats canviants. 

 

• Educació com a procés integral 

L'escola entén l'educació com un fet que inclou els diferents aspectes que 

integren la personalitat de l’alumne i posa al seu abast els instruments i 

les condicions necessàries per aconseguir el millor desenvolupament de les 

seves capacitats humanes, artístiques, intel·lectuals, procedimentals, 

d'actituds i de valors. 

 

Creiem convenient aplicar les estratègies metodològiques, organitzatives i 

d'avaluació dissenyades des del centre per tal d'atendre l'alumne/a en la 

seva diversitat, respectant el seu procés d'aprenentatge i facilitant-li 

l’establiment les bases per a l'aprenentatge autònom. 
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4.7 ELS PRINCIPIS METODOLÒGICS 
Centrats en oferir aprenentatges significatius i funcionals, donant eines a 

l’alumnat que el capacitin per a l’adquisició creixent de graus d’autonomia 

dins i fora de l’aula. Situant el grup com a base per a la relació, per a 

l’elaboració d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge, com a fonament 

metodològic i establint estratègies per tal d’integrar actituds i valors en 

els aprenentatges. 

 

• Pluralisme i valors democràtics 

L'escola és respectuosa amb tots els pobles i amb les diferents maneres de 

pensar, sempre que aquestes respectin els drets individuals i col·lectius. 

L’Escola aposta per la diversitat de gènere, sexual, ètnica, cognitiva, 

ideològica, lingüística i religiosa. 

 

S'estimularà en els alumnes l'adquisició dels valors individuals i el 

desenvolupament d'actituds que facilitin la convivència dins d'una societat 

democràtica: 

 

− la solidaritat  − les actituds de diàleg  

− la tolerància − l'esforç personal i la responsabilitat 

− el respecte pels altres  − l'esperit crític  

− la participació − l'autoestima 

− l'autonomia personal − la cooperació  

 

La gestió del centre és democràtica i es potencia la participació de tots 

els sectors que formen la comunitat educativa. 

 

• Coeducació 

L’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol, ofereix la 

mateixa igualtat d’oportunitats a nens, nenes, nois i noies, tenint en 

compte i respectant les diferències sexuals i valorant-les. Actualment, el 

marc legal vigent, aposta per la coeducació com una eina clau per acabar 

amb la discriminació per raó de sexe i per a eradicar la violència 

masclista. Així, la metodologia didàctica mirarà d'evitar conductes que 

posin l'èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l'home i a la dona, 

tot intentant proporcionar als alumnes imatges diversificades i no 

convencionals d'un gènere i l'altre. L’Escola posa en valor, tant en el 

disseny organitzatiu com en la pràctica diària, els criteris d’igualtat, 

equitat i no discriminació. 
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5 OBJECTIUS DE CENTRE 
Els objectius de centre de l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i 

L’Esquirol són viables, clars i unívocs en la seva formulació i ens 

permeten concretar i definir què volem aconseguir en el marc de la 

planificació estratègica del centre. Esdevenen la concreció dels principis 

i trets d’identitat assumits per l’escola i encarregats pel titular del 

servei i el seu grau d’assoliment n’ha de permetre l’avaluació. 

 

5.1 OBJECTIUS INSTITUCIONALS  
Els objectius institucionals fan referència a la manera de fer i aprendre 

música a l’Escola, independentment de l’edat o nivell musical. També posen 

de manifest el compromís del centre amb l’encàrrec de servei públic per la 

ciutadania i garanteixen l’accés als usuaris independentment de quins 

siguin els seus interessos. Responen a principis d’universalitat, de 

qualitat i d’acompanyament educatiu: 

 

• Universalitat 

− Desplegar una oferta educativa i organitzar activitats que atenguin 

la diversitat i afavoreixin la integració de tots els alumnes. 

− Dissenyar de manera contínua una oferta educativa que respongui a 

totes les necessitats de formació de la població, des de la inicial i 

bàsica a la d’aprofundiment i a mida. 

− Desenvolupar i adequar una oferta formativa que s’adeqüi als 

diferents interessos, dedicació i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

− Procurar una formació que permeti gaudir de la pràctica de la música, 

tant en grup com individualment com en agrupacions vocals i 

instrumentals. 

− Garantir una oferta instrumental àmplia i diversificada, així com 

l’equilibri en el nombre d’alumnes per especialitat per tal de poder 

formar diversos conjunts instrumentals. 

 

• Qualitat 

− Vetllar pel manteniment d’un nivell òptim de qualitat del servei, 

tenint en compte tant la percepció dels usuaris com els indicadors 

tècnics que s’estableixin. 

− Gestionar els recursos de manera racional i responsable i garantir la 

transparència en els processos. 
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− Incentivar el treball coordinat del professorat per garantir la 

igualtat de criteris i la uniformitat de línies d’actuació. 

− Garantir la transversalitat dels continguts de les diferents matèries 

afavorint una educació musical global. 

 

• Acompanyament educatiu 

− Oferir orientació pedagògica i personal a tots els alumnes en relació 

amb els seus interessos i capacitats. 

− Garantir als usuaris canals diversos d’informació puntual i precisa 

del desenvolupament de l’activitat del centre. 

− Facilitar la tasca tutorial dirigida a l’alumnat amb la implicació 

dels pares i mares o tutors, mantenir-los informats de tot el que fa 

referència a l’educació del seu fill o filla i fer-los partícips 

d’aquest procés. 

−  

5.2 OBJECTIUS D’ÀMBIT SOCIAL 
Els objectius d’àmbit social, donen resposta i s’anticipen als canvis que 

es generen en els municipis de Roda de Ter i L’Esquirol i permeten retornar 

a la comunitat la inversió pública que el seus ajuntaments fa mitjançant 

activitats per tota la ciutadania que contribueixin a la dinamització 

cultural del municipi. 

 

Els objectius d’àmbit social persegueixen la màxima que diu, segons el marc 

ideològic de les Arts Comunitàries, que tothom té dret a accedir en 

condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de les seves 

capacitats creatives, individuals i col·lectives. 

 

El compromís de l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol a 

través de projectes oberts a la ciutadania és sensibilitzar la societat 

davant la importància de les expressions artístiques en el desenvolupament 

social. Pretén garantir l’accés, la participació i complementar l’educació 

formal amb activitats creatives d’alta qualitat: 

 

− Fer de l’Escola un espai obert a la ciutadania. 

− Promoure la vinculació amb l’entorn social i cultural per esdevenir 

un agent dinamitzador de la cultura i l’educació musical al municipi  

− Afavorir i participar en la cohesió social al municipi.  
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− Fomentar des de la infància l’interès per la música i atendre la 

demanda social de cultura artística pràctica.  

− Organitzar i realitzar activitats (concerts, conferències, seminaris, 

cursets...) que contribueixin a enriquir l’oferta cultural del municipi. 

− Oferir i coordinar activitats amb altres entitats culturals, socials 

i educatives del municipi afavorint una implicació més directa del 

Centre en l’activitat cultural d’aquest tot potenciant l’activitat del 

sector econòmic del poble. 

− Respondre a les necessitats musicals de les entitats educatives, 

socials i culturals. 

− Afavorir processos participatius des de la comunitat.  

− Vetllar per una educació integral de la persona a través de programes 

d’art comunitari.  

− Incloure programes educatius dins l’oferta educativa amb diferents 

intensitats lectives o grupals que permetin l’accés a la música a 

qualsevol usuari sense que el filtres econòmics siguin un motiu 

determinant per impedir-ho. 

 

5.3 OBJECTIUS D’ÀMBIT EXTERN 
Els objectius d’àmbit extern posen en relació el centre amb  altres 

contextos i fan referència a la relació de l’Escola amb l’àmbit educatiu 

musical de la comarca i del país i a la seva projecció cap a l’exterior. 

 

− Coordinar-se amb les Escoles de l’ACEM i treballar en projectes 

conjunts amb els centres de la zona geogràfica pròxima afavorint 

l’intercanvi de coneixements i experiències per millorar o ampliar 

l’oferta formativa pròpia. 

− Projectar tota l’acció educativa i cultural que es desenvolupi al 

centre més enllà de Roda de Ter i L’Equirol, per tal de ser presents i 

considerats dins el marc de l’educació musical a Catalunya. 

− Mantenir i millorar els suports digitals a la xarxa i 

crear/participar en plataformes de formació on-line d’accés lliure i 

gratuït. 

− Propiciar intercanvis de coneixements i projectes entre centres 

d’altres contextos, tant a nivell d’alumnat com docent. 

 



Escola Municipal de Música ‘El Faristol’ 
de Roda de Ter i L’Esquirol 

	

Tel. 938 500 585 
www.escolaelfaristol.cat | escola.faristol@gmail.com 

19 

6 OFERTA EDUCATIVA 

L’Oferta Educativa de l’Escola és un element d’alt valor estratègic, viu, 

susceptible als canvis que es generen al context i orientada a donar 

resposta a la màxima diversitat de perfils d’usuaris. L’oferta de l’Escola 

aprofita el model organitzatiu d’aquelles Escoles de Música que permeten 

una adaptació a la diversitat difícilment assolible dins del règim general 

(primària i secundària) o el règim especial reglat (conservatoris).  

 

L’oferta de l’Escola s’adreça i dóna resposta a: 

 

• Diversitat d’edats  

• “Música per totes les butxaques”. Oferim activitats de durades i 

intensitats diferents  que tenen en compte sectors de la població amb 

baix poder adquisitiu així com bonificacions i ajudes econòmiques que 

tinguin en compte les seves rendes o situacions familiars. 

• Usuaris amb intensitats de dedicació diverses. L’oferta educativa de 

l’escola permet atendre tant als usuaris que han de fet de la música el 

centre de les seves vides com a aquells que la combinen amb altres 

activitats a les que dediquen tanta o més intensitat que a la música. 

• Sectors desafavorits i persones amb diversitat funcional i cognitiva. 

L’oferta no oblida elements de flexibilitat que faciliten la integració 

de persones amb diversitats físiques, cognitives, socials o culturals. 

L’oferta de l’Escola i la capacitat que té la música de ser inclosa amb 

absoluta normalitat en la vida quotidiana de les persones, permet a 

aquests col·lectius ser partícips de l’activitat educativa del centre. 

 

6.1 VALORS DE L’OFERTA EDUCATIVA 
Dóna resposta al màxim de necessitats formatives. Inclou diferents 

activitats dins i fora del centre que d’entrada poden donar resposta a 

diferents col·lectius  

 

Té un impacte territorial i social. Les activitats que es desenvolupa poden 

impactar de manera significativa en el context. Creiem que és important que 

poc a poc, l’Escola Municipal de Música es converteixi en centre 

d’activitats diverses per a col·lectius diversos i que la participació dels 

usuaris sigui creixent. 
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Ofereix servei a la ciutadania: és per Tots els públics! A l’Escola hi té 

cabuda tothom. Per aquest motiu es revisarà amb freqüència quins 

col·lectius del municipi queden fora del radi d’acció del centre per poder 

dissenyar estratègies de reconducció. 

 

Contempla diverses intensitats (llarga i curta durada). La identificació 

dels diferents públics permet saber, a més de quines són les seves 

necessitats o interessos de formació, amb quina periodicitat prefereixen 

rebre aquesta formació. 

 

Facilita la promoció cultural i la innovació educativa.  L’escola de música 

contribueix de manera activa a la promoció de la cultura i les arts, 

sensibilitza públics i facilita l’existència d’agrupacions musicals 

amateurs que generen sentiment de pertinença i per tant, amor per la 

cultura i les arts. Paral·lelament, el claustre docent és actiu, inquiet i 

orientat a la reflexió i innovació pedagògica i didàctica. 

 

Compta amb recursos i una adequada organització que permet desenvolupar la 

seva activitat interna i externa de manera digna i amb una organització de 

recursos adequada i responsable.  

 

És desenvolupada per un equip humà professional, preparat i convençut. Els 

canvis que adopti l’oferta al llarg del temps seran planificats, comunicats 

adequadament i hauran de facilitar la integració del màxim nombre de 

docents del claustre.  

 

Està plantejada amb criteris econòmics racionals, sostenibles, transparents 

i responsables. La transparència en la gestió de recursos públics i la seva 

utilització de manera responsable i racional és un requeriment que l’Escola 

Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol té seriosament en compte, 

especialment en els difícils temps que corren. 

 

Està vinculada al moment de maduresa del centre. El professorat i l’equip 

directiu que desenvolupa l’oferta educativa està preparat per a fer-ho de 

manera professional i amb criteris d’eficiència i eficàcia. 
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7 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

L’Equip Directiu del Centre té cura de tots aquells aspectes que fan 

referència a l’àmbit pedagògic, organitzatiu i administratiu i el que 

informa de tot allò que requereixi la corresponent informació i/o 

aprovació. Destaquem la importància d’un constant diàleg amb les regidories 

dels Ajuntaments amb les quals hi ha vinculació directa, especialment la 

regidoria d’Ensenyament. 

 

Els objectius pels quals ha de vetllar la direcció del centre són els 

següents: 

 

• Treballar per mantenir un projecte de Centre sostenible. 

• Vetllar per oferir uns ensenyaments públics a l’abast de 

tothom. 

• Implicar directament el professorat en les tasques de 

planificació i organització. 

• Potenciar el treball en equip com a estructura bàsica 

d’organització i disseny del Centre. 

• Planificar la formació permanent del professorat com a eina 

indispensable per a la innovació. 

• Vetllar per unes bones condicions laborals que permetin portar 

a terme una tasca global de qualitat. 

• Mantenir un diàleg constant i obert amb els Ajuntaments a 

través de la Regidoria d’Ensenyament. 

• Mantenir una actitud oberta entre els sectors que componen 

l’escola de música municipal Roda de Ter i l’Esquirol, per tal de 

constatar les opinions, necessitats i projectes que aquests proposin. 

• Disposar un pla d’avaluació interna com a eina per a la millora 

de la gestió i planificació del Centre. 

• Promoure l’existència d’òrgans representatius del Centre que 

tinguin les atribucions que els corresponen (AMPA, Consell de 

participació...). 
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8 FINANÇAMENT 
L’Escola Municipal de Música El Faristol de Roda de Ter i l’Esquirol es 

finança a través de l’actual conveni marc entre l’Ajuntament de Roda de Ter 

i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per tant el 

cost total del servei queda dividit entre l’aportació que fa el DEGC (en 

funció dels criteris es que marca anualment), l’aportació en forma de 

quotes i matrícules dels i les alumnes i dels ajuntaments de Roda de Ter i 

l’Esquirol. 

 

El pressupost s’inclou en el pressupost anual dels Ajuntaments i és aprovat 

pels Plens Municipals. 

 



Escola Municipal de Música ‘El Faristol’ 
de Roda de Ter i L’Esquirol 

	

Tel. 938 500 585 
www.escolaelfaristol.cat | escola.faristol@gmail.com 

23 

9 AVALUACIO 
Distingim l’avaluació puntual dels resultats aconseguits i l’avaluació 

processual que dona informació de la manera com es desenvolupa el projecte, 

el clima de centre que es genera, la consolidació dels grups de treball i 

la cohesió de l’equip. 

 

Per dur a terme una avaluació completa i útil del desenvolupament i 

desplegament d’aquest projecte que ens permeti reconduir aquelles 

situacions que ho requereixin, l’equip directiu tindrà una actitud general 

d’autoanàlisi i reflexió sobre la pròpia acció. 

 

9.1 NECESSITATS EXPRESSADES 
S’identifiquen amb aquelles que són expressades i es recullen en forma de 

demandes i valoracions que els usuaris realitzen a partir de preguntes que 

l’Escola formula a través d’un qüestionari de satisfacció. 

 

La metodologia que s’utilitza per la recollida de dades és el de 

l’enquesta-formulari anònim. A partir de les opinions expressades, l’equip 

directiu dissenya i planifica les actuacions específiques per dur a terme 

en els propers cursos.  

 

L’enquesta de satisfacció té cinc apartats: 

• Qualitat del centre. 

• Qualitat de l’ensenyament i del professorat.  

• Coneixement del centre i canals de comunicació.  

• Participació.  

• Instal·lacions i serveis.   

 

9.2 AVALUACIÓ COMPARADA 
L’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol participa 

activament en els Cercles de Comparació Intermunicipal de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Els CCI es configuren com un mètode de treball, en l'àmbit de la prestació 

i gestió dels serveis proveïts pels governs municipals, per a assolir els 

objectius següents: 



Escola Municipal de Música ‘El Faristol’ 
de Roda de Ter i L’Esquirol 

	

Tel. 938 500 585 
www.escolaelfaristol.cat | escola.faristol@gmail.com 

24 

• Mesurar, comparar i avaluar resultats.  

• Intercanviar experiències i bones pràctiques.  

• Impulsar la millora dels serveis.   

• Proposar una metodologia de treball comuna que permeti comparar 

els serveis municipal dels ajuntaments participants.  

• Arribar a un acord sobre uns indicador comuns amb els quals 

poder comparar els serveis municipals.  

• Formar un grup de treball concret que, de forma transparent, 

intercanviï els resultats dels indicadors entre els seus 

participants.   


