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ABSTRACT 

 

L’organització educativa en una escola de música és un aspecte de l’àmbit de 

coneixement pedagògic que té el seu propi engranatge i un funcionament particular. 

Mitjançant l’estudi comparatiu entre les escoles municipals de música de Mataró, Olesa 

de Montserrat i “El Faristol” de Roda de Ter i Santa Maria del Corcó-L’Esquirol, aquest 

projecte vol donar una visió general de l’organització dels centres de règim especial 

d’àmbit musical, tot establint les bases teòriques per poder comprendre l’organització 

educativa de les escoles de música i analitzant tres grans àrees de gestió: el model 

educatiu, els recursos i el sistema relacional.    

La organización educativa en una escuela de música es un aspecto fundamental en el 

ámbito de conocimiento pedagógico que tiene su propio engranaje y un funcionamiento 

particular. A través del estudio comparativo entre las escuelas municipales de música de 

Mataró, Olesa de Montserrat y “El Faristol” de Roda de Ter y Santa Maria del Corcó-

L’Esquirol, este proyecto quiere dar una visión general de la organización de los centros 

de régimen especial de ámbito musical, estableciendo las bases teóricas para poder 

comprender la organización educativa de las escuelas de música y analizando tres 

grandes áreas de gestión: el modelo educativo, los recursos y el sistema relacional. 

Education organization in music schools is a fundamental aspect in the field of 

pedagogical knowledge with its own gearwheel and particularly run system. This 

project is aimed to provide an overall view of the organization in music schools by 

means of a comparative study focusing on municipal music schools from Mataró, Olesa 

de Montserrat, “El Faristol” in the area of Roda de Ter and Santa Maria del Corcó-

L’Esquirol. To this end this project will set up the theoretical basis to understand 

education organization in music schools and analyze the three main areas of 

management: the educational model, resources and the related system. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Des dels meus inicis com a estudiant a ESMUC (Escola Superior de Música de 

Catalunya) i a mesura que m’he anat especialitzant en l’àmbit de la pedagogia, m’ha 

cridat l’atenció la vessant organitzativa i de gestió de centres. Com s’organitza una 

escola de música? Quins són els aspectes claus que regeixen la seva gestió i la seva 

manera de funcionar? Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models 

d’organització i funcionament és fruit d’una inquietud que s’ha anat creant en aquest 

cinc anys d’aprenentatge a l’ESMUC, però també de la meva situació professional 

docent en escoles de música. Ambdós fets m’han portat a investigar en aquesta direcció, 

considerant el projecte final no només com un vehicle d’aprenentatge directe, sinó 

també com una forma de poder aplicar els coneixements adquirits en un futur immediat.  

Així doncs, els objectius d’aquest projecte són: proporcionar les bases teòriques per 

poder comprendre l’organització educativa de les escoles de música; conèixer les bases 

psicosocials dels grups i dels individus dins i fora dels centres, les seves eines de treball, 

de relació i de comunicació; obtenir un coneixement aplicat d’aquest àmbit a través de 

l’anàlisi de tres centres; conèixer models de funcionament i organització de centres de 

règim especial que siguin generalitzables, i extreure’n conclusions. 

Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models d’organització i funcionament 

té tres grans blocs. El primer bloc (punt 2) és una explicació de la metodologia emprada 

per realitzar la investigació —es tracta del mètode de l’educació comparada—, mentre 

que els dos blocs següents (punts 3 i 4) són pròpiament el desenvolupament de l’estudi 

comparatiu. El punt 5 són les conclusions del treball.  

El segon bloc correspon a la primera part de la fase predescriptiva de l’estudi 

comparatiu, és el marc conceptual (punt 3), a través del qual es pretén assolir el primer 

objectiu del projecte, és a dir, el de facilitar una base teòrica pel que fa a la gestió 

d’escoles de música. Així doncs, aquest punt fa referència a l’organització educativa 

d’escoles de música a través de l’observació dels àmbits de model educatiu, recursos i 
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sistema relacional. Acaba amb el plantejament de la hipòtesi que ens orientarà per 

escollir com enfocar les dades de la investigació. 

A continuació, comença el tercer bloc amb el punt 4. És el disseny de la investigació on 

hi trobem la segona part de la fase predescriptiva amb les fases següents: la delimitació 

de la investigació (concreció de l’objecte d’estudi —les tres escoles—, temporalització 

de la investigació i definició dels conceptes que s’utilitzaran i la forma d’anàlisi) i les 

fases descriptiva, interpretativa, de juxtaposició i comparativa.  

Per acabar, trobem les conclusions que es desprenen de la investigació al punt 5 i, 

seguidament, la bibliografia.  

Voldria agrair l’excel·lent col·laboració que he tingut per part del professorat de les tres 

escoles de música, i especialment dels seus directors: la Montse Anguera (directora de 

l’Escola Municipal de Música “El Faristol” de Roda de Ter-L’Esquirol), el Carles 

Farràs (director de l’Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat) i l’Ignasi 

Gómez (director de l’Escola Municipal de Música de Mataró i també tutor del projecte).  

Moltes gràcies a tots per la paciència, per l’acolliment rebut i per ajudar i participar en 

el meu aprenentatge.   
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2. METODOLOGIA: EL MÈTODE DE L’EDUCACIÓ COMPARADA 

 

2.1. Definició i objectius  

Lê Thành Khôi explica l’educació comparada com: 

 La science qui a pour objet de dégager, d’analyser et d’expliquer les 

ressemblances et les différences entre des faits éducatifs, et/ou leurs rapports avec 

l’environnement (politique, économique, social, culturel), et de rechercher les lois 

éventuelles qui les commandent dans différences sociétés et à différents moments 

de l’histoire humaine (com es cita a Ferrer, 1990, p. 16). 

Segons García Garrido (1982), el mètode bàsic per aconseguir aquests objectius és l’ús 

de la comparació. Afegeix també que cal tenir en compte que l’educació comparada no 

té com a finalitat arribar a uns ideals educatius ni tampoc qüestiona les variables segons 

les quals analitzem l’objecte del nostre estudi. Simplement dóna informació de la 

realitat. Aquesta idea queda molt ben plasmada en aquesta metàfora de Lauwerys: 

[...] Para usar una imagen, yo diría que la Educación Comparada se asemeja a la 

ciencia de la navegación, la cual no enseña al comandante de una nave o de un 

avión hacia donde debe dirigirse. Solamente le da informaciones sobre la 

dirección de los vientos y de las corrientes, sobre los escollos y arenales, 

informaciones que el comandante no puede echar en saco roto si quiere llegar 

felizmente a puerto (com es cita a García Garrido, 1982, p.128).  

Raventós (1990) explica que per al mètode d’educació comprada té una importància 

vital el coneixement detallat de la realitat, és a dir, del context social i cultural que 

envolta l’objecte d’estudi. Per tant, cal tenir molt en compte, d’una banda, la 

comparació de les fonts d’on s’obté la informació, i de l’altra, l’estudi pròpiament dels 

fets. Per acabar comenta que, si bé allò que defineix la comparació és la diferència, un 

dels objectius de l’educació comparada és trobar punts en comú entre els diversos 

elements de l’objecte d’estudi per tal de reunir en un punt únic aquestes diferències.  
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2.2. Fases 

Segons Ferrer (1990), les fases del mètode de l’educació comparada i els seus objectius 

són:  

2.2.1. Fase predescriptiva 

La seva finalitat és elaborar un marc teòric, és a dir, una explicació de l’estat de la 

qüestió. A partir d’aquesta base es desenvoluparà la investigació.  

2.2.1.1. Selecció, identificació i justificació del tema  

La seva funció és donar una primera visió general del tema perquè després es pugui fer 

fàcilment la investigació. Així doncs, primerament cal plantejar quin és el tema que es 

vol estudiar, després fer-ne una aproximació per conèixer a fons la seva naturalesa i les 

relacions entre els factors implicats, i per acabar, cal exposar la justificació per la qual 

s’ha escollit.  

2.2.1.2. Plantejament de la hipòtesi 

L’objectiu de plantejar una hipòtesi és que aquest fet ens serveixi de guia per triar les 

dades i la manera com les enfocarem.  

2.2.1.3. Delimitació de la investigació 

La seva finalitat és explicar què és el que es vol comparar: on, com i amb què, a través 

dels següents passos: 

1. Delimitació de l’àrea d’estudi: establiment dels criteris d’ús per seleccionar en primer 

lloc què comparem (escoles, països, sectors, etc.) i en segon lloc, dins d’aquests, els 

àmbits que escollirem.  

2. Delimitació del procés d’investigació: concreció de les etapes de la investigació fins i 

tot temporalitzant-les. 

3. Delimitació dels conceptes utilitzats: clarificar els conceptes que s’utilitzaran en la 

investigació (especialment aquells que puguin portar a confusió més fàcilment), 
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concretant el tema al més exhaustivament possible perquè ens orienti encara més per a 

les dades que volem concretar.  

4. Delimitació dels instruments de mesura i de les tècniques d’anàlisi: de la manera com 

obtenim i classifiquem les dades depèn molt sovint la nitidesa dels resultats; és per això 

que cal analitzar els seus avantatges i inconvenients abans d’escollir-los i fer una 

reflexió i tria de les tècniques que més s’adeqüin a l’objectiu de la investigació. 

 

2.2.2. Fase descriptiva 

Tal i com el seu nom indica, es tracta de descriure per separat cadascuna de les àrees 

d’estudi. És com una presentació. Primerament, però, cal elaborar una descripció del 

context on, a més de les dades educatives, descriurem les geogràfiques, polítiques, 

econòmiques, culturals, socials, religioses, etc. D’aquesta manera es podrà fer una 

millor interpretació dels factors educatius en la fase següent. 

A més a més, s’han de tenir en compte els factors següents:  

- La fiabilitat de les dades: no totes les dades que hem obtingut es poden considerar 

fiables: per tant, cal analitzar d’on provenen i perquè ho poden ser o no. 

- L’homogeneïtat de les dades: ens hem de qüestionar si totes les dades que hem 

analitzat són comparables entre elles, és a dir, no podem comparar dos resultats que no 

es trobin dins del mateix nivell de comparació. 

- L’homogeneïtat dels apartats de la descripció: l’organització que s’utilitza dels 

diversos apartats per descriure cada àrea cal que sigui el més uniforme i ordenada 

possible; per tant, cal fer prèviament un treball de sistematització i unificació.    
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2.2.3. Fase interpretativa 

L’objectiu d’aquesta fase és interpretar les dades que s’han exposat a la fase descriptiva 

tenint en compte el valor i la influència dels factors contextuals en cadascuna de les 

àrees d’estudi. Es tracta de fer una anàlisi explicativa de la situació. És en aquesta fase 

on es farà palesa la forma de pensar de l’investigador i, per tant, les seves creences i 

ideologies. 

 

2.2.4. Fase de juxtaposició 

La finalitat de la fase de juxtaposició és confrontar les dades obtingudes i presentades 

amb les fases descriptiva i interpretativa per confirmar o rebutjar la hipòtesi feta 

anteriorment. Així doncs, cal presentar tant els aspectes comuns com els que no ho són 

de les àrees d’estudi.  

També s’ha de tenir present en aquesta fase que la confrontació es pot realitzar tant amb 

dades qualitatives com quantitatives. És molt idoni i adequat usar en aquesta etapa eines 

i instruments gràfics per tal que la juxtaposició sigui el més entenedora possible. 

 

2.2.5. Fase comparativa 

L’objectiu principal d’aquesta penúltima etapa és demostrar l’acceptació o el rebuig de 

la hipòtesi de la investigació a través d’un procés més aviat de síntesi. Segons García 

Garrido (1982), és una fase més aviat de recapitulació on no hi ha una descomposició 

del tot en diverses parts, ans al contrari, les diverses parts es converteixen en un tot 

harmònic comparatiu.  

Justament en aquesta fase és on es poden expel·lir lleis generals aplicables a l’àmbit 

d’estudi, sempre tenint present que són provisionals i/o transitòries. 
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2.2.6. Fase prospectiva 

En aquesta última fase es tracta d’elaborar les tendències educatives a partir de l’estudi 

fet en les fases anteriors. És a dir, cal realitzar una aplicació pràctica de les conclusions 

obtingudes en la fase comparativa en un context determinat. Aquesta fase s’ha de 

considerar optativa ja que no en tots els casos es podrà realitzar amb un mínim de rigor. 

Concretament en el cas d’aquesta investigació, no es portarà a terme.  
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3. MARC CONCEPTUAL: L’ORGANITZACIÓ EDUCATIVA A L’ESCOL A 

DE MÚSICA  

 

3.1. Com organitzem l’escola de música? 

3.1.1. Naturalesa de les organitzacions i organització educativa 

Segons Gairín (2004), les organitzacions són institucions concebudes amb la finalitat de 

satisfer les necessitats de la societat i intervenen dins d’aquesta com a estructures de 

recolzament que ajuden a l’acompliment dels interessos dels individus que la formen. 

En conseqüència, societat i organització sempre van unides i no es pot entendre l’una 

sense l’existència de l’altra. És a dir, no hi pot haver una societat desenvolupada ni la 

possibilitat de millorar-la sense organitzacions, i viceversa.  

Armengol, Freixas i Pallarès (2001) defineixen l’organització com: «Un organisme 

format per una sèrie d’elements ordenats convenientment per realitzar una funció o 

aconseguir un objectiu comú [...] buscant l’optimització dels recursos per garantir la 

major eficàcia possible. La satisfacció personal i la racionalització del treball són els 

dos aspectes claus per aconseguir aquesta eficàcia» (p. 14). 

Així doncs, tal i com explica una de les autores, Freixas (2000-2001), es podria definir 

una organització com un grup de persones que treballen conjuntament amb una finalitat 

comuna: els objectius que es proposen. Per aconseguir-los cal que portin a terme les 

seves accions segons criteris i mètodes comuns, de mutu acord entre els seus membres, i 

que tinguin en compte les destreses i capacitats de cadascú, les seves funcions i les 

seves responsabilitats. Precisament Cela i Palou (1994) defineixen molt bé aquesta idea 

de Freixas fent una magnífica comparació amb un equip de futbol: 

Los jugadores tienen un puesto asignado en el equipo según sus habilidades. El 

que sabe lanzarse para detener el balón se queda en la portería, el que tiene un 

cuerpo y una visión de jugada que le permite impedir el ataque del contrario es el 

que defiende, quien sabe mover la cintura y es hábil en el regate jugará con toda 

probabilidad en la delantera... Todo el equipo tiene un objetivo común: marcar 
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goles al equipo contrario y encajar los menos posibles. Los jugadores se 

organizarán de tal manera que cuando sube el de atrás al ataque otro cubre su 

lugar, es decir que irán de un sitio para otro según se desarrolle la jugada, y 

nunca a su antojo. De esta manera es como funcionan los equipos que forman 

una organización: la iniciativa y el esfuerzo personal necesitan no sólo sumarse, 

sino también coordinarse, con otras iniciativas y otros esfuerzos con la finalidad 

de tender hacia el objetivo propuesto (p. 563). 

Cela i Palou (1994) complementen la definició d’organització amb tres adjectius: 

dinàmica, flexible i canviant: una organització cal que s’adapti a les condicions que 

l’envolten, que reflexioni sobre els seus principis d’acord amb la realitat que la pot 

desestabilitzar, que sigui capaç d’acceptar els seus punts febles per millorar-los i que 

pugui arribar als objectius acordats. Així, aquests autors parlen també de tres aspectes 

bàsics per al progrés d’una organització: la millora constant de les tasques que es 

realitzen, l’aprofitament òptim dels coneixements dels seus membres i la predisposició a 

innovar. Opinen que les bones organitzacions són aquelles que no deixen de banda els 

seus problemes i que utilitzen els seus punts dèbils com a font de progrés i millora.  

Però, què entenem per organització educativa? Segons Gairín (1999) és: «El estudio de 

la interrelación de los elementos que intervienen en una realidad escolar con vistas a 

conseguir la mejor realización de un proyecto educativo» (p. 111). 

Armengol et al. (2001) examinen amb profunditat la definició de Gairín i entenen, en 

primer lloc, que la interrelació fa referència, d’una banda, a la connexió constant entre 

l’estructura organitzativa i el sistema relacional —fet que porta de manera implícita al 

progrés per aconseguir una millora—, i de l’altra, al lligam que existeix entre els 

recursos (humans, materials i funcionals). En segon lloc, consideren que el planteig que 

fa Gairín abraça no només l’escola sinó també la realitat escolar. Aquesta té un sentit 

més ampli, i cal englobar-hi, a més de l’escola, l’entorn escolar i la comunitat educativa. 

És a dir, que cal tenir molt en compte el context i el marc legal i jurídic on es troba 

l’organització educativa, l’estructura administrativa dins la qual actua, les oportunitats 

del seu entorn i els valors de la societat. De fet, el context és la forma a través de la qual 
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l’organització educativa obtindrà la informació per adequar les seves accions a les 

contínues necessitats de l’entorn.  

El centre educatiu s’ha de veure com una totalitat unitària que forma part de 

sistemes més amplis i integradors. Entendre el que existeix fora del centre 

educatiu, l’entorn social, cultural i polític, és fonamental per analitzar el processos 

que hi prenen part. El coneixement i la comprensió de l’entorn són condicions 

bàsiques [...] Per una part, el centre educatiu és reproductor del context social; 

però, per l’altra, el centre és un instrument més de canvi i de qualificació social  

(Armengol et al. 2001, p. 25). 

En tercer lloc i per acabar, remarquen que el projecte educatiu de centre és l’objectiu de 

qualsevol organització educativa d’acord amb els valors acordats amb tota la comunitat 

educativa.  

Antúnez (1998b), finalment, parla també de gestió: 

La palabra gestión es actualmente una de las más utilizadas cuando se trata de 

describir o de analizar el funcionamiento de las instituciones educativas […] El 

término gestión sugiere inmediatamente actuación, tiene siempre una dimensión 

dinámica y, además, necesita ser acompañado de un referente, de una 

especificación que lo complemente. Es por eso que hablamos de gestión de los 

recursos humanos, gestión administrativa, […] gestión del currículum o gestión 

económica, por poner ejemplos […] (p. 59). 
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3.1.2. Les funcions organitzatives  

Per entendre clarament el concepte de gestió és indispensable pensar en les funcions que 

suposa l’activitat organitzativa en una escola. Gairín diu sobre les funcions 

organitzatives: 

Organitzar implica, en primer lloc, decidir amb anticipació els objectius a 

aconseguir, preveure els recursos que serà necessari mobilitzar i concretar en el 

temps les actuacions. En segon lloc, suposa analitzar el pla d’actuació per 

determinar les tasques i funcions necessàries, així com la seva assignació als 

membres de l’organització. Per altra part, exigeix l’execució de les tasques 

assignades, la seva coordinació i la valoració dels resultats (com es cita a 

Armengol et al., 2001, p.19). 

Així doncs, organitzar exigeix una planificació prèvia, la conseqüent distribució de les 

tasques que s’han de realitzar, una actuació per fer realitat aquestes tasques, una 

coordinació entre els membres que les elaboren i, finalment, un control per avaluar com 

s’han executat. En resum: planificar, distribuir, actuar, coordinar i controlar.  

 

3.1.3. Elements bàsics de les organitzacions  

Segons Armengol et al. (2001) tota organització i, per tant, també un centre educatiu, 

posseeix cinc elements que són claus per al seu bon desenvolupament i que cal 

gestionar de la millor manera possible per satisfer les necessitats dels alumnes: d’una 

banda, els objectius, l’estructura organitzativa i el sistema relacional; de l’altra, la 

direcció i la innovació.  

Els objectius són la finalitat del centre educatiu i donen sentit a la seva tasca educativa. 

Són flexibles, dinàmics i estan en revisió contínua a través de processos de participació 

per donar resposta a l’entorn sempre canviant. Antúnez (1998a) afegeix que s’han de 

poder aconseguir, és a dir, que han de ser metes reals i, sobretot, que han de tenir en 

compte el context.  
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L’estructura organitzativa és la conseqüència dels objectius, ja que és el mitjà per 

aconseguir-los. Gairín la defineix com: «El esquema formal de relaciones, 

comunicaciones y procesos de toma de decisiones que adoptan las personas de una 

organización para lograr los objetivos preestablecidos» (com es cita a Freixas, 2000-

2001, p.13). 

Armengol et al. (2001) continuen dient que les estructures organitzatives donen un 

caràcter estable a l’organització i és una manera que aquesta perduri en el temps. Han de 

ser flexibles i han d’estar formats per equips de treball autònoms que afavoreixin la 

consecució dels objectius. Els elements de l’estructura organitzativa són els recursos 

humans, els recursos materials i els recursos funcionals.  

El sistema relacional fa referència a la interrelació que existeix entre els membres de la 

comunitat educativa (professors, alumnes, pares, mares, personal d’administració i 

serveis, assessors, etc.). La manera com es relacionen depèn de quin lloc ocupin a 

l’estructura organitzativa i dels principis i valors del centre.   

Aquests tres elements es relacionen amb dos més: la direcció i la innovació. La direcció 

és l’òrgan que connecta els tres elements anteriors mitjançant les funcions 

organitzatives (planificació, distribució de les tasques, actuació, coordinació i control). 

La direcció és l’encarregada de promocionar els canvis necessaris per aconseguir els 

objectius i introduir-ne de nous segons les necessitats i d’acord amb el projecte 

educatiu. 

I, finalment, a través de la innovació, els centres donen resposta a la demanda de 

l’entorn, sempre en constant canvi i evolució. Innovar vol dir introduir novetats al fet 

educatiu, estar oberts a les transformacions per créixer com a institució educativa.  
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3.1.4. Què fa una escola de música diferent com a organització?  

Armengol et al. (2001) argumenten que un centre educatiu és una organització per tots 

els elements que la caracteritzen. Aquests elements són: els objectius que guien l’acció 

educativa, l’estructura organitzativa —constituïda pels recursos humans, materials i 

funcionals— i el conjunt de persones amb determinades responsabilitats que 

s’interrelacionen per arribar a aconseguir els objectius. 

 Antúnez (com es cita a Armengol et al., 2001, p. 21) enumera certes característiques 

que fan d’un centre educatiu una organització diferent a la resta d’organitzacions: els 

objectius diversos i de caràcter variat; la quantitat de demandes en diferents àmbits, com 

ara el curricular, el de recursos humans, el de serveis, l’administratiu o l’institucional; el 

desenvolupament de l’acció educativa en àmbits molt diversos, que fa que la divisió de 

les tasques resulti complicada; la dificultat a l’hora d’avaluar tant l’àmbit escolar com 

l’organitzatiu per la manca de criteris; el fet que convisquin formes diverses de pensar 

tant en l’àmbit organitzatiu com en el pedagògic; els pocs recursos funcionals per 

decisions polítiques i, en conseqüència, la manca de recursos humans i materials; 

l’absència de temps; la pèrdua d’interès que pot desestimular els alumnes; la poca 

planificació i gestió administrativa; la mobilitat i inestabilitat del professorat i el 

personal; la poca concreció amb les responsabilitats de cada membre; la consideració 

que els alumnes no són clients sinó persones cap a les quals es focalitza l’acció 

educativa.  

Segons Gairín (com es cita a Armengol et al., 2001, p. 22), tots aquests condicionants 

fan que el nivell d’indeterminació dels centres educatius sigui alt. Aquesta 

indeterminació els converteix en organitzacions vulnerables i dèbils, i fa que 

mantinguin la seva unitat a partir d’una base comuna o d’uns requisits formals externs 

(horaris, pertànyer al mateix barri, utilitzar el mateix nom de centre, etc.). 

Totes aquestes característiques són aplicables igualment a les escoles de música, però en 

aquest cas caldria remarcar encara alguns aspectes més que destaquen la seva 

singularitat com organització educativa. En primer lloc, les característiques del 

professorat: la formació inicial molt diversa, que té molts avantatges a l’hora de la 
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inserció laboral, però que també pot resultar ser un inconvenient (és per això que en el 

cas dels docents d’escoles de música la formació continuada és de vital importància); la 

selecció per treballar no està gens clara, i no hi ha cap protocol administratiu a seguir, 

igual que en el cas de les baixes temporals; el temps de dedicació laboral depèn 

totalment de cada escola, i les jornades poden anar d’una hora setmanal a una jornada 

sencera; l’horari lectiu normalment és de tardes, tot i que en alguns casos es poden 

donar fer alguns matins i migdies, fet que va relacionat amb les possibilitats d’agrupació 

d’alumnat i variabilitat d’aquesta.  

En segon lloc, s’ha de tenir en compte que el servei educatiu que dóna una escola de 

música té un caràcter complementari. Aquest fet té tot un seguit de conseqüències, que 

van des de la valoració social i educativa que els usuaris li donin fins als recursos 

econòmics que l’administració hi inverteixi —que per la complementarietat del servei fa 

que sovint hi destini encara menys recursos que al sistema general—.  

I finalment els seus objectius específics com a organització destinada a l’educació 

musical, tal com podem llegir a l’article 2 del decret 179/93, del 27 de juliol, de la 

Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen les escoles de música i dansa:  

Les escoles de música i dansa tindran com a objectius els següents:   

Fomentar des de la infància l’interès envers la música o la dansa i atendre l’àmplia 

demanda social de cultura artística pràctica. 

Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica 

individual i de conjunt de la dansa i de la música. 

Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup d’activitats, a nivell 

d’aficionat, de dansa o de música. 

Descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-los per cursar estudis 

professionals en l’àmbit de la música o de la dansa. 

Adequar la programació de l’ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme 

d’aprenentatge de l’alumne. 
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Oferir una àmplia gamma d’ensenyaments entorn de l’activitat de la dansa o 

musical, com ara la música clàssica, música antiga, música moderna, autòctona, 

popular o com el cant i, per part de la dansa, el ballet clàssic i les altres formes de 

dansa escènica i la dansa tradicional o popular.  

Per tant, tal diu com diu Figueras (1997), l’objectiu bàsic de l’escola de música és donar 

una sòlida formació musical a tots els alumnes, respectant en tot moment els seus 

nivells d’aprenentatge i els seus interessos i necessitats. Al mateix temps, però, també té 

una funció social molt important i que ha de servir per crear un teixit social i cultural 

molt fort, participant d’una manera activa en la vida cultural de la ciutat, poble o barri.  

Aquesta filosofia de l’educació musical que determina els models de centre que s'han 

desenvolupat en els darrers anys està emmarcada en el redactat de les dues darreres lleis 

orgàniques que regulen el sistema educatiu, que són la LOGSE (Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo de Espanya) (1990) i la LOE (Ley Orgánica 

de Educación) (2006). La LOE, en l’article 48.3, i després d’establir els criteris 

organitzatius dels graus elemental i professional en els punts primer i segon, diu que les 

escoles de música i dansa poden oferir estudis artístics no reglats sense límits d’edat 

amb total llibertat pel que fa a estructura i organització:   

1. Las enseñanzas elementales de música y de danza tendrán las características y 

la organización que las Administraciones educativas determinen.  

2. Las enseñanzas profesionales de música y de danza se organizarán en un grado 

de seis cursos de duración. Los alumnos podrán, con carácter excepcional y 

previa orientación del profesorado, matricularse en más de un curso cuando así 

lo permita su capacidad de aprendizaje.   

3. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, podrán 

cursarse estudios de música y danza que no conduzcan a la obtención de títulos 

con validez académica o profesional en escuelas específicas, con organización y 

estructura diferentes y sin limitación de edad. Estas escuelas serán reguladas por 

las Administraciones educativas.  
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En els tres punts següents (3.2, 3.3. i 3.4.) es tractaran més detalladament els tres 

primers elements, que són la base d’una organització (anomenats en el punt anterior 

3.1.3.), ja que seran els que en el disseny de la investigació s’utilitzaran com a base de 

comparació: els objectius —que fan referència al model educatiu i al Projecte de 

Centre—, l’estructura organitzativa —formada pels recursos humans, materials i 

funcionals— i el sistema relacional.  

 

3.2. El Projecte de Centre 

3.2.1. Què és el Projecte de Centre ? 

Gairín (1994) considera l’elaboració d’un projecte de centre (PC) com una 

sistematització que serveix per donar orientació i direccionalitat a les actuacions 

educatives i per realitzar un acostament a la pràctica mitjançant la planificació. 

D’aquesta manera, tot centre educatiu dóna sentit a la seva organització a través de 

l’estructuració dels seus recursos (humans, materials i funcionals) en consonància amb 

els seus objectius. 

El PC és la plasmació dels valors i principis dels centres i dóna l’oportunitat a la 

comunitat educativa de posar en comú els seus plantejaments no només ideològics, sinó 

també formatius i d’organització; de treballar en equip i, per tant, de passar d’una 

concepció individualista a una altra més col·lectiva; d’analitzar i reflexionar sobre 

l’activitat educativa que s’està portant a terme; de donar peu a la innovació i a 

l’evolució del centre. 

Partimos, pues, de la convicción de que la elaboración y desarrollo de planes y 

proyectos posibilita actuaciones individuales y colectivas más económicas y 

racionales. Además, orientan la clarificación ideológica y organizativa, 

posibilitan acciones coordinadas, coherentes y contradictorias y sirven de 

proceso de legitimación que debe acompañar a las organizaciones que se mueven 

en contextos democráticos” (Gairín 1994, p.95). 
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3.2.2. Documents del Projecte de Centre 

Segons Armengol et al. (2001), en un centre educatiu hi ha dos tipus de documents: 

d’una banda, els documents estratègics o a llarg termini, que són el projecte educatiu de 

centre (PEC), el projecte curricular de centre (PCC) i el reglament de funcionament 

(RF); i de l’altra, els documents operatius o a curt termini, que són el pla anual de 

centre, la memòria i el pressupost. Els primers donen estabilitat a l’organització, mentre 

que els segons són els encarregats que els objectius dels primers es duguin a terme.  

Per la correlació del marc conceptual amb la segona part d’aquest treball —és a dir, el 

disseny de la investigació— ens centrarem només en els documents estratègics.  

 

3.2.2.1. El Projecte Educatiu de Centre 

El PEC explicita els valors, pautes de conducta, actituds, etc. que tots els membres 

de la comunitat educativa assumeixen conscientment. Defineix les línies de fons 

per a l’actuació del col·lectiu, i dóna caràcter i personalitat al centre. Té caràcter 

vinculant; és per això que en la seva elaboració, seguiment i valoració, poden i hi 

han de participar tots els membres de la comunitat educativa (Armengol et. al 

2001, p. 95). 

Antúnez (com es cita a Armengol et. al, 2001, p. 95) el defineix com el document propi 

de cada centre elaborat de forma participativa que conté la identitat del centre, els seus 

objectius i l’estructura organitzativa que necessita per arribar a realitzar-los. És, per tant, 

una guia per als processos d’intervenció educativa destinat a satisfer les necessitats dels 

alumnes. Armengol et al. (2001) destaquen, a més, el seu caràcter estable però no 

invariable (cal que s’adapti a les transformacions del centre i al context); unificador del 

procés educatiu, en tant que lliga amb coherència totes les actuacions dels membres de 

la comunitat educativa cap al mateix sentit; vinculant, és a dir, que és responsabilitat de 

tota la comunitat educativa; realista, ja que cal que es pugui portar a terme i es pugui 

usar en les circumstàncies del centre i l’entorn; i subsidiari, perquè cal que s’adeqüi al 

marc legislatiu vigent.  
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Els quatre autors esmentats (Antúnez, 1998b; Armengol et al., 2001) fan una proposta 

de les parts que ha de tenir el PEC. En primer lloc, l’àmbit contextual on s’analitzi el 

context del centre; en segon lloc, l’àmbit ideològic que defineixi els seus principis 

d’identitat; en tercer lloc, l’àmbit pedagògic que concreti els objectius i propòsits que es 

volen aconseguir; i, finalment, l’àmbit estructural on es plasmi l’estructura organitzativa 

del centre educatiu.  

 

3.2.2.2. El Projecte Curricular de Centre 

El PCC es un documento técnico-pedagógico elaborado por los profesores, que 

explicita el qué, cómo y cuándo se debe enseñar a los alumnos, a la vez que 

establece los criterios sobre qué, cómo y cuándo evaluar sus adquisiciones […] 

Es el conjunto de decisiones articuladas que permiten que los equipos docentes 

concreten el currículo básico, en proyectos de intervención didáctica, adecuados 

a un contexto específico para garantizar una actuación coherente y progresiva 

que favorezca el adecuado desarrollo de los alumnos […]  (Gairín et al., 1997, p. 

19-20).  

Gairín et al. (1997) el presenten com el complement del PEC, ja que si aquest estableix 

l’ideari del centre, el PCC concreta els objectius, els continguts i els processos 

d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació segons els principis definits al PEC. Per tant, 

la funció del PCC és establir pautes d’acció per al professorat, que s’adaptin als 

objectius del PEC, a les necessitats de l’alumnat i al context del centre educatiu. Cal 

tenir clar, doncs, que l’elaboració del PEC és competència de tota la comunitat 

educativa (en l’àmbit del règim general representada pel Consell Escolar), però la del 

PCC és competència exclusiva del professorat. 

Segons Duque (2006-2007) el PCC ha de tenir les parts següents: una primera part amb 

els objectius generals (com a centre), els específics (per assignatura, per àrea, per cercle) 

i els terminals (amb els criteris d’avaluació); una segona part amb els continguts 

conceptuals, procedimentals i actitudinals; i una tercera part amb la metodologia, que 

inclouria la perspectiva metodològica del centre i les formes metodològiques. 
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En una escola de música, el PCC es plasma en l’oferta formativa. Sarmiento (2002) la 

defineix com el conjunt d’activitats que una escola de música proposa als seus alumnes 

amb l’objectiu principal de satisfer els seus interessos i les seves necessitats. Per tant, és 

imprescindible ser el màxim de flexibles però al mateix temps coherents amb el que 

s’ofereix, i tenir un ventall de possibilitats ben variades per a diversos grups d’alumnes. 

És important poder oferir activitats per a tots els gustos però ben coordinades entre elles 

i ben jerarquitzades. Cal fugir de la idea que l’oferta formativa és simplement 

l’organització de les classes d’instrument i una formació complementària. Tot i que això 

és el més fàcil per als equips directius a nivell organitzatiu, s’ha de tenir present que 

l’oferta formativa es planteja sempre pensant en l’alumne.  

Segons el mateix autor, l’oferta formativa ha de mantenir un equilibri en dos vessants: 

el simultani i el consecutiu. El vessant simultani es relaciona amb la planificació a curt 

termini, és a dir, el que l’alumne pot fer a l’escola en un determinat moment. Per aquest 

vessant s’ha de tenir en compte la disponibilitat del temps de l’alumnat (per exemple, 

quants dies els alumnes han d’anar a l’escola per fer totes les activitats ) i l’adequació 

pedagògica de les activitats segons els objectius de l’escola (per exemple, si es creu més 

convenient tocar en un conjunt instrumental per motivar l’alumne o prioritzar que 

aquest toqui suficientment bé el seu instrument abans de formar part de l’agrupació). El 

vessant consecutiu fa referència a la planificació a llarg termini, és a dir, de quina 

manera es seqüencien les activitats (l’ordenació en el temps de l’acció educativa). És 

una bona manera de saber què s’està treballant i amb quins objectius està enfocat.  
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3.2.2.3. El Reglament de Règim Intern o de Funcionament 

«Podríem definir el Reglament de Règim Intern com un conjunt de regles, preceptes i 

instruccions que regulen la vida d’una institució. Ha de ser l’expressió escrita de 

l’organització manifesta d’una institució i pot considerar-se com un recurs que facilita 

l’organització operativa del centre» (Armengol et al., 2002, p. 47). 

És un document que es pot anomenar de maneres diverses: no només es designa 

Reglament de Règim Intern (RRI) o de Funcionament (RF), sinó que també es coneix 

per Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) o Reglament  de Centre (RC).   

Armengol et al. continuen dient que és l’element normativitzador d’una institució i que 

és el que facilita que el PEC i el PCC es puguin dur a terme. Conté la formalització de 

l’estructura de centre i és la garantia que en un centre puguin conviure diverses 

persones, totes elles amb formes de pensar i cultures molt diferents, ja que un centre es 

podria considerar com una societat en miniatura. El RF, doncs, és com un pacte que 

s’estableix entre tots els membres d’aquesta petita societat per conciliar els diversos 

punts de vista i reduir les situacions problemàtiques i els conflictes. Per tant, pot ser una 

eina educativa si s’elabora correctament. La comunitat educativa (habitualment a través 

del Consell Escolar, amb la representació dels diversos sectors d’aquesta en el règim 

general), és l’encarregada d’elaborar-lo i d’aprovar-lo. 

Segons les autores esmentades, les parts del RF són les següents: les dades 

d’identificació (amb l’àmbit d’aplicació i l’acte d’aprovació del document), l’estructura 

pedagògica (els objectius educatius i el pla d’estudis), l’estructura organitzativa (els 

òrgans de govern i els serveis específics del centre), els recursos humans, els recursos 

materials, els recursos funcionals, la regulació de convivència (els principis generals, la 

comissió de convivència i la regulació de les relacions entre professorat, alumnat i altre 

tipus de personal amb les faltes i l’aplicació de les sancions), les disposicions finals 

(compliment i coneixement del reglament, d’obligació general i les modificacions que 

hi puguin haver), i un índex conceptual.  

A la pràctica hi ha moltes escoles de música que no tenen projecte de centre o que estan 

en procés d’elaborar-lo, perquè la regulació no és massa explícita, però sobretot perquè 
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no hi ha una cultura extensa en aquest sentit. A més, en general la inspecció actua amb 

poca efectivitat. 

 

3.3. Àmbit de recursos 

Antúnez (1998a) defineix els recursos com els mitjans del centre per aconseguir els 

objectius que es proposa. Per tant, constitueixen l’element bàsic perquè es desenvolupi 

amb total garantia l’acció educativa.  

 

3.3.1. Recursos humans 

Armengol et al. (2001) consideren la gestió dels recursos humans com un factor clau per 

la consecució dels objectius del centre, ja que són el mitjà a través del qual es potencien 

de la millor manera possible les capacitats i iniciatives de cada persona. Així doncs, tal 

com diu Antúnez (1998a), gestionar aquest àmbit vol dir proporcionar respostes a temes 

lligats a les relacions interpersonals de tota la comunitat educativa. En aquest punt, 

doncs, es tractaran àmbits que afecten al professorat i l’alumnat, com són la gestió 

acadèmica i la laboral.  

 

3.3.1.1. Gestió acadèmica  

3.3.1.1.1 Òrgans de govern i participació 

Segons Armengol et al. (2001), els òrgans de govern i participació tenen unes 

competències que els defineixen, estan organitzats jeràrquicament i s’interrelacionen 

entre sí. N’hi ha de dos tipus: col·legiats i unipersonals.  

Els òrgans col·legiats són el consell escolar, el claustre de professors i l’equip directiu, a 

més dels departaments, comissions, equips docents, o altres formes possibles 

d’agrupació del professorat que el reglament de funcionament o l’organigrama 

prevegin. 
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En el règim general, el consell escolar de centre és l’òrgan màxim de participació de la 

comunitat educativa. Està format per una representació de tots els membres d’aquesta 

comunitat (membres de l’equip directiu, pares, alumnes i representants de 

l’administració) i és l’encarregat d’aprovar alguns dels documents del projecte de centre 

(el PEC, el RF, el Pla Anual) i el pressupost, d’informar de la memòria,  de resoldre els 

conflictes que puguin sorgir, de decidir sobre l’admissió d’alumnes, d’elaborar les 

normes per al desenvolupament de les activitats internes, externes i les que es fan en 

col·laboració amb altres institucions, de vetllar per l’edifici i de mantenir relacions amb 

l’administració sobre els temes relacionats amb el centre. A les escoles de música la 

situació no està tan normativitzada ni és tan homogènia, ja que no en tots els casos, per 

exemple, hi ha Consell Escolar.  

El claustre de professors és l’òrgan de participació d’aquests en el centre. A través de la 

planificació, la coordinació i la presa de decisions, té la funció d’organitzar tots els 

temes relacionats amb la docència: propostes per als documents del projecte de centre, 

investigació i innovació, formació del professorat, escollir els membres del consell 

escolar, elaborar els horaris, organitzar i coordinar les avaluacions, gestionar l’economia 

del centre i mantenir la relació del centre amb l’administració.  

L’equip directiu és l’encarregat de desenvolupar i supervisar les línies de treball 

establertes al centre. Està format pel director, el cap d’estudis i el secretari. El treball en 

equip  és essencial perquè hi hagi una proporció entre les competències individuals de 

cadascun dels membres i al mateix temps perquè la funció directiva sigui concebuda de 

manera integradora i global.   

Els càrrecs que formen l’equip directiu són els òrgans unipersonals i, a grans trets, les 

que anomenarem a continuació són les seves funcions. El director és el cap de personal, 

i representant del centre, així com també de l’administració educativa (el representant 

del departament d’educació al centre) i el responsable del compliment de les lleis. A 

més, elabora la proposta de projecte educatiu juntament amb els membres de l’equip 

directiu, convoca i presideix els actes acadèmics i les reunions del òrgans col·legiats, 

verifica tota la documentació del centre, autoritza les despeses en relació amb el 
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pressupost i ordena els pagaments, proposa els nomenaments dels càrrecs directius i 

òrgans staff, i és el coordinador de totes les activitats. 

El cap d’estudis té la tasca de coordinar tota la part acadèmica del centre (activitats 

internes i externes, actes acadèmics, horaris, avaluació, formació del professorat) i de 

substituir el director quan aquest no hi és.  

Al secretari li correspon aixecar les actes, organitzar i supervisar en absència del 

director, la gestió administrativa, la inventarial (vetllar pel material del centre i 

coordinar l’ús del material didàctic) i l’econòmica (elaborar l’avantprojecte de 

pressupost).  

Però en el cas del director d’una escola de música, Sarmiento (2002) considera que el 

seu perfil ideal és una persona que tingui coneixements no només musicals, sinó també 

en les àrees d’administració local i gestió cultural. No obstant això, la gran diversitat 

d’escoles de música i de contextos fa que a vegades, fins i tot tenint aquests 

coneixements, no sigui suficient. És per això que es formen els equips directius, per 

equilibrar les capacitats i limitacions dels seus membres.  

Quant a l’elecció del director d’una escola de música,  la majoria de vegades aquest és 

elegit pels responsables municipals, ja sigui mitjançant un nomenament directe o bé a 

través de la convocatòria d’un concurs. En un nombre menor d’ocasions, la  plaça de 

director es cobreix a partir d’un procés electoral promogut dins la mateixa escola.  

Pel que fa a la formació de l’especialització en direcció de centres, fins a l’actualitat no 

hi ha hagut cap àmbit específic en l’ensenyament musical. Per primera vegada, aquest 

curs 2009-2010, l’ESMUC i la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) fan un 

Màster en Organització i direcció de centres de formació musical.  

Tornant a les funcions dels equips directius, a les escoles de música, la realitat sovint no 

es correspon tan directament amb els tres càrrecs anomenats, i la qüestió és ambigua. 

L’article 11 del Decret 179/93, del 27 de juliol, estableix que els òrgans de govern s’han 

de basar en la Llei orgànica 8/1985, del 3 juliol, reguladora del dret de l’educació 

(LODE). Tanmateix, el títol III d’aquesta llei que parla dels òrgans de govern dels 
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centre públics va quedar derogat amb la implantació de la LOE, que hi fa referència de 

l’article 126 al 139. Aquests tretze articles expliquen les competències i funcions dels 

òrgans de govern, però, malgrat això, cal veure com es compatibilitza el fet que facin 

referència a centres de  règim general amb la pràctica a les escoles de música i el que el 

seu titular, sovint un ajuntament, té dret a establir.  

En referència a les escoles de música, més que de càrrecs, Sarmiento (2002) parla de 

tres grans àrees d’actuació: l’àrea administrativa, l’àrea del professorat i l’àrea 

d’activitats. L’àrea administrativa comporta la resolució de les necessitats que es 

presentin en el dia a dia a l’escola  i es classifica en gestió de l’alumnat i gestió del 

pressupost i del personal. Aquest àmbit d’actuació pot ser compartit pel personal de 

l’escola i pel de l’ajuntament del municipi segons els casos. 

L’àrea del professorat engloba d’una banda l’organització dels horaris i del calendari 

anual, i de l’altra, la formació, és a dir, l’oferta educativa del centre. Així doncs, aquesta 

àrea està estretament relacionada amb la de les activitats. Totes dues requereixen una 

bona organització per aconseguir quadrar de manera satisfactòria tot allò que es fa a 

l’escola. Sarmiento remarca la dificultat de gestió que comporten, sobretot, les activitats 

que es plantegen fora de l’aula.  

 

3.3.1.1.2 El treball en equip 

Sarmiento (2002) posa èmfasi en el treball en equip, que considera essencial per 

aconseguir els objectius. I és que, sense aquest, les activitats d’una escola de música es 

realitzen sense cap mena de connexió entre elles i el centre no actua com a entitat 

integradora de totes elles. El fet que en moltes escoles el professorat no tingui unes 

condicions laborals dignes i que els contractes siguin temporals no ajuda gens, ja que la 

feina no es pot realitzar en les condicions òptimes i la insatisfacció és constant, la qual 

cosa afecta directament a l’organització en general i, per tant, també a la coordinació del 

treball en equip, com ara veurem. 
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L’autor esmentat distingeix dues maneres d’organització per gestionar el treball en 

equip: la piràmide i la matriu. La piràmide comporta que una o més persones (en 

general com a molt són tres) estigui en el punt més elevat en la presa de decisions i, per 

sota, i per tant en una jerarquia inferior, la resta de membres, que com més s’allunyen 

del punt més alt menys poder decisori tenen. Té un avantatge clar: la clara divisió de les 

responsabilitats. Per contra, dificulta l’organització d’altres grups i resulta 

desmotivadora pels membres que estan a nivells més baixos, perquè no es valoren les 

capacitats personals i no ajuda a la comunicació.   

La matriu és un tipus d’organització que permet agrupar els professors tant en sentit 

vertical com horitzontal de manera coordinada, responsable i flexible. El sentit vertical 

es centra més en el contingut, com per exemple l’instrument, els cursos o els nivells. El 

sentit horitzontal, en canvi, dóna una importància total al subjecte per aprofitar així les 

aptituds de cada persona. D’aquesta manera s’organitza, per exemple, en professors que 

fan classe a un determinat alumne, que tenen facilitat per organitzar activitats per als 

més petits o sortides, o que els agrada fer reunions de pares o muntatges teatrals. Per 

tant, doncs, es poden crear matrius per determinats períodes que es poden dissoldre 

quan la tasca ja s’hagi acabat.    

Armengol et al. (2001) expliquen els òrgans auxiliars, que correspondrien als petits 

grups de treball de la matriu de Sarmiento. Els defineixen com a petites organitzacions 

que coordinen el treball en equip dels professors del centre. Són molt heterogènies 

segons les demandes del centre i el context i, per tant, mai poden ser estàtiques perquè 

han de respondre a les necessitats del moment. Són bàsiques per a la innovació i la 

millora i són un símbol de maduresa organitzativa i estructural.  

N’anomenen cinc de diferents: les comissions de coordinació pedagògica 

(periòdicament grups de professors es reuneixen per tractar temàtiques pedagògiques 

concretes i proposar actuacions); els departaments educatius o seminaris didàctics (la 

reflexió se centra en el procés d’ensenyament-aprenentatge de professors que 

imparteixen una mateixa àrea, coordinen les actuacions i criteris educatius per mantenir-

hi una coherència per al desenvolupament d’accions formatives per al professorat); els 

equips educatius (integrats per un conjunt de professors responsables d’un grup 
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determinat d’alumnes —equips educatius de cicle, nivell o etapa— en què els objectius 

afecten l’àmbit formatiu); els equips de coordinació docent (formats pels coordinadors 

de cicle i el cap d’estudis, i que faciliten la connexió entre els diferents grups de treball); 

els equips ad hoc (equips que s’organitzen al voltant de problemes o necessitats 

concretes que han de ser resolts en un temps determinat i que es desfan un cop han estat 

resolts); altres comissions (donen suport a l’execució de tasques de gestió concretes o al 

desenvolupament d’un servei). Així doncs, podem dir que la creació de comissions en 

una organització és conseqüència de l’organització matricial o ad hoc.  

 

3.3.1.1.3 Agrupament del professorat i de l’alumnat 

Com ja s’ha dit anteriorment, en una escola de música cal tenir en compte les 

necessitats de l’alumnat segons el context. Tal com remarca Roche (2002), hi ha 

d’haver una flexibilitat màxima a l’hora d’organitzar des del més mínim detall fins als 

aspectes més globals de l’escola. És per això que cal evitar d’excessiva estructuració 

fixa i cal crear una organització que s’apropi a la realitat segons les necessitats. En 

aquest sentit, Armengol et al. (2001) fan una classificació de l’alumnat que no només 

respon al tradicional nivell d’aprenentatge, sinó que ofereix altres estructures ben 

diverses amb dos espais ben diferenciats: d’una banda, l’agrupació horitzontal i vertical 

i, de l’altra, l’agrupació flexible.  
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ORGANITZACIÓ VERTICAL DE L’ALUMNAT 

Aquest tipus d’organització fa referència al progrés de l’alumne durant l’escolaritat i classifica els alumnes segons una línia ascendent que realitzaran al 

llarg de la seva escolarització. 

Organització graduada Ensenyament no graduat Pla dual Agrupació 

multigraduada 

Ensenyament per 

cicles 

� Principal variable: el 

currículum compartimentat 

segons els nivells de l’etapa.   

� Els alumnes                                                                

han d’assolir uns requisits mínims 

segons els nivells. 

� Han de superar les matèries 

prescrites per cada curs.  

� Es pressuposa que tots els 

alumnes respondran igual. 

� Mètode senzill però 

inflexible. 

� Sistema sense graus. 

� Respecte per les diferències 

individuals i de ritme.  

� Cada centre estableix els criteris de 

classificació (ex. edat o rendiment) i, a 

partir d’aquesta, els alumnes progressen 

al seu ritme dins d’un grup o passant 

d’un grup a l’altre. 

� L’educador determina els nivells 

d’aprenentatge de cada grup i analitza 

les dades que li permetran deduir el 

progrés de l’alumne.  

� Graduat + No 

graduat a partir de 

3r. de primària. 

� Mitja jornada 

graduat les matèries 

de llengua i socials. 

� Mitja jornada no 

graduat ciències, 

matemàtiques i art.  

� Estructura graduada 

però: 

� Agrupaments dins la 

classe amb instrucció 

més individualitzada a 

base d’ agrupaments no 

homogenis amb alumnes 

de diferents edats i 

nivells. 

� Participa de 

l’organització 

graduada perquè 

manté una 

compartimentació 

del currículum (cicle 

inicial, mitjà i 

superior). 

� Però presenta 

graus prou amplis 

(dos anys) per poder 

respectar el progrés 

de l’alumne.  
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ORGANITZACIÓ HORITZONTAL DE L’ALUMNAT 

Aquest sistema divideix els alumnes en grups segons característiques específiques que els uneixen i organitza la seva repartició entre el professorat 

Atenent als alumnes Atenent a l’organització del 

programa 

Atenent a la qualificació 

professional dels docents 

Team teaching o ensenyament en equip 

� Agrupació homogènia: criteri 

de selecció que els iguali (edat, 

sexe, intel· ligència, rendiment, 

etc.) 

� Agrupació heterogènia: molts 

grups que comencen essent per 

exemple homogenis de rendiment 

acaben essent heterogenis. 

� Programes de matèries 

separades: un professor 

imparteix cada matèria.  

� Programes de matèries 

agrupades: les matèries es 

combinen per resoldre 

problemes o temes comuns de 

forma interdisciplinària entre 

uns quants professors.  

� Classe autosuficient o 

autònoma: un professor es 

responsabilitza de tot el 

programa i d’un grup determinat 

d’alumnes.  

� Departamentació: reunir un 

grup de professors especialistes 

en cada matèria essent els 

alumnes els que es traslladen a 

una aula o una altra.  

� Els grups es formen atenent a 

determinades necessitats. 

� Varien tantes vegades com es consideri 

necessari. 

� Un grup de professors de diferents nivells i 

matèries estudien i planifiquen el programa 

que seguiran els diferents alumnes. 

� Gran coordinació i contacte entre 

professors, analitzant i observant el progrés 

dels alumnes.  

� Les conclusions poden variar i el programa 

es reajusta constantment d’acord amb el que 

les circumstàncies exigeixen.  
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AGRUPAMENT FLEXIBLE DE L’ALUMNAT 

Es modifica el grup classe dividint-lo en unitats més petites o unint els membres a altres grups segons les necessitats de cada moment. S’utilitza a 

l’ensenyament graduat i semi-graduat. 

Sistema multinivells Treball per projectes Racons i tallers 

� Organitzar el currículum d’algunes matèries 

mitjançant una seqüenciació de continguts molt 

pautada. 

� Els alumnes progressen al seu ritme, segons el 

nivell de dificultat i l’aprofundiment dels 

continguts de cada matèria.  

� Agrupar els alumnes al voltant d’un fet des 

d’una orientació pluridisciplinària.  

� Desenvolupament de les tasques amb amplis 

marges d’autonomia. 

� Cada alumne fa les tasques que millor poden 

contribuir a desenvolupar les seves capacitats. 

� Organització del currículum mitjançant 

agrupaments flexibles que es constitueixen al 

voltant de nuclis de treball disposats 

ordenadament per a desenvolupar unes 

determinades capacitats. 

� L’aula requereix una organització 

particular distribuint diferents materials en 

diferents espais per dur a terme activitats 

autònomes o dirigides.  
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3.3.1.2. Gestió laboral 

Tal com podem llegir al web de la Diputació de Barcelona1, una escola de música és un 

servei educatiu dins d’un municipi que té una gestió pròpia. Aquesta gestió pot ser  

directa o indirecta.  

Si l’escola és de gestió directa, l’ajuntament és el titular i el gestor de l’escola. En 

aquest tipus de gestió no es generen beneficis econòmics i l’ajuntament té el control de 

l’escola sense que hi hagi pel mig intermediaris. Les condicions laborals poden ser 

equivalents a les dels treballadors de l’ajuntament, tot i que a vegades hi ha un règim 

específic per als treballadors de l’escola de música. Per tant, és dins d’aquest marc on es 

decideixen les hores lectives i les no lectives, ja que cada ajuntament te el seu conveni i 

estableix la seva regulació de drets i deures laborals. En alguns casos pot ser que no hi 

siguin. Així doncs, l’ajuntament és l’encarregat de l’organització del dia a dia de 

l’escola, amb tot el que això comporta: substitucions, nòmines, personal, etc. i per tant, 

cal tenir el pressupost necessari per fer-ho.  

En el cas de la gestió indirecta, l’ajuntament també és el titular de l’escola però no la 

gestiona, ja que contracta una altra empresa seleccionada d’acord amb les normes de 

contractació administrativa perquè faci aquesta feina. Això fa que l’ajuntament no 

tingui tanta càrrega de feina (ja que l’empresa es dedica a les tasques diàries). En aquest 

cas, cal generar un benefici econòmic per a l’empresa gestionadora, però que sovint està 

molt acotat per la característica del servei.   

Encara existeix un altre tipus de gestió: la mixta. Aquest tipus de gestió recull la 

coexistència de les dues formes de gestió esmentades anteriorment: l’ajuntament 

gestiona de manera directa una part dels treballadors de l’escola (els contracta 

directament) mentre que una altra part la gestiona indirectament  (a través d’una 

empresa o empreses).  

                                                 
1 http://www.diba.cat/educacio/ 
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3.3.2. Recursos materials 

Armengol et al. (2001) consideren de vital importància l’organització dels recursos 

materials d’un centre educatiu, ja que tenen una relació directa amb la tasca educativa. 

Gairín (1994) afegeix, a més, que l’objectiu de la seva bona gestió és facilitar 

l’adaptació dels alumnes del centre. Segons ells, els recursos materials d’un centre són 

l’espai i el material. 

Armegol et al. (2001) entenen l’espai escolar des d’aquests tres punts de vista: en 

primer lloc, el macroespai educatiu, en tant que context en el qual la comunitat 

educativa està immersa; en segon lloc, el macroespai escolar, en tant que conjunt 

d’àmbits del centre escolar; en tercer lloc, el microespai escolar, en tant que zones 

organitzades per realitzar processos d’enseyament-aprenentatge.  

Els edificis caldria que fossin flexibles per fer front a les demandes educatives, flexibles 

per les necessitats sempre canviants. Així doncs, s’han de tenir en compte els següents 

aspectes a l’hora de pensar en un edifici destinat a l’educació: l’orientació, la situació, la 

distribució d’aquestes dues primeres, la ventilació, la climatització i l’acústica. Pel que 

fa a les escoles de musica, l’article 6 el decret 179/193 referent a locals i instal·lacions 

diu el següent: 

6.1. Les escoles de dansa o de música hauran d’estar ubicades en locals que, amb 

accés independent, reuneixin les condicions arquitectòniques, higièniques, 

acústiques i de seguretat previstes a la legislació vigent. 

6.2. Totes les instal·lacions docents disposaran de l’adequat aïllament acústic. 

6.3. Les instal·lacions hauran d’ésser adequades als ensenyaments impartits. En 

qualsevol cas, les aules no destinades a la pràctica instrumental individual de les 

escoles de música no tindran una superfície inferior a 25 metres quadrats (...) 

Armengol et al. (2001) remarquen la importància dels espais polivalents que, tot i que 

requereixen una bona organització d’horaris, material i accés, donen l’oportunitat de 

compartir l’espai tant al professorat com a l’alumnat i així passar d’una concepció més 
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individual a una de pertinença col·lectiva, a més d’afavorir la comunicació entre aquells 

que el fan servir.  

Pel que fa a la polivalència d’ús dels diversos espais com a forma d’aprenentatge, també 

parlen d’obrir el centre a l’entorn o que l’entorn entri a centre. I de fet, tal com diu 

Sarmiento (2002), les activitats que es plantegen fora de l’aula com colònies, concerts 

pedagògics o en altres centres, etc., són vitals per a la vida de l’escola i sobretot perquè 

es compleixin els seus objectius.  

Armengol et al. (2001) classifiquen el material entre equipament escolar i material 

didàctic. L’equipament és el mobiliari de l’escola i el material didàctic els recursos 

utilitzats pels processos d’ensenyament-aprenentatge. El mobiliari ha de ser poc pesat, 

resistent, higiènic, el més econòmic possible segons les necessitats i segur. A més, 

pedagògicament no hem d’oblidar que ha de tenir característiques polivalents i han de 

ser suficients, és a dir, que es puguin utilitzar per si mateixos.   

Els materials han de ser innovadors per crear la màxima motivació en l’alumne i al 

mateix temps per arribar al màxim d’usos possibles. També han de ser orientadors i 

guies dels processos d’aprenentatge. En definitiva, estructuradors del coneixement. 

Segons aquestes autores n’hi ha de tres tipus: el material imprès, l’audiovisual i 

l’informàtic. En el cas d’una escola de música, cal afegir-hi, tal com diuen Sempere 

(2002) i Figueras (1997), el material musical mitjançant un bon banc d’instruments. 

Només a través del banc d’instruments s’aconseguirà un coneixement més exhaustiu per 

part dels alumnes a l’hora de triar l’instrument, un equilibri instrumental —de vital 

importància per als conjunts instrumentals— i també el fet de poder realitzar un préstec 

des de la mateixa escola, sobretot per als alumnes amb pocs recursos econòmics. També 

és un element molt important a tenir en compte per potenciar els instruments 

minoritaris.  
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3.3.3. Recursos funcionals 

Segons Viñas (2004), els recursos funcionals estan directament relacionats amb els 

objectius del centre i, per tant, amb la tasca educativa del dia a dia, i es troben limitats 

per l’estructura organitzativa i l’organització general. Són: el temps i el pressupost. 

Armengol et al. (2001) defineixen el temps com una ordenació de la realitat, no pas com 

un condicionant, i enumeren els elements que cal tenir en compte a l’hora d’estructurar-

lo: els agents o persones implicades, les activitats, la modalitat (que pot ser acadèmic —

temps en horari lectiu—, escolar —temps que es passa dins l’escola—, i educatiu —

temps total destinat a l’educació i que pot ser fora de l’horari lectiu i de l’escola—), i la 

durada (escolaritat, etapa, cicle, nivell). Gairín (com es cita a Armegol et al., 2001, p. 

89) enumera una sèrie de requisits que cal tenir en compte per estructurar el temps: el 

temps del qual es disposa per a la formació; els objectius, les activitats i la metodologia; 

els alumnes amb les seves característiques; el context (sociocultural, econòmic) i els 

imprevistos que poden sorgir durant l’execució de la tasca educativa.  

Segons Sarmiento (2002) cal tenir clar que en una escola de música l’activitat no lectiva 

no vol dir fer vacances (com per exemple les vacances de Nadal o el mes de juliol). 

Sempre hi ha tasques per fer i sobretot si hi ha una organització prèvia i un consens per 

realitzar-les. A més, és un bon moment per treballar en equip i fomentar la comunicació 

entre el professorat. És evident que no es pot obligar al professorat a anar a l’escola si 

no hi ha res per fer. D’altra banda i en relació amb això, s’ha de tenir en compte que hi 

ha activitats durant l’any que tenen una forta càrrega laboral (una sortida de dies d’un 

conjunt instrumental, per exemple) i per tant, s’han d’equilibrar èpoques de l’any 

d’intensa activitat amb èpoques d’activitat moderada. A tot això, a més, cal afegir-hi les 

hores de formació del professorat, que es poden aprofitar per fer durant els períodes no 

lectius. Només amb l’equilibri d’aquests tres aspectes es poden deixar el còmput anual 

d’hores intacte però al mateix temps solucionar els períodes de més o menys activitat.  

Armengol et al. (2001) defineixen el pressupost com un pronòstic a un any vista dels 

ingressos i les despeses que generaran les activitats programades en el Pla Anual. És 

doncs, un document operatiu i es fa necessari realitzar una comptabilitat estructurada 

per portar-lo a terme amb bones condicions. Per Viñas (1994), els seus objectius són 
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organitzar, distribuir i ajustar els recursos per l’acompliment de la programació del 

centre. 

A l’escola de música el pressupost va en funció de la titularitat i el model de gestió de 

centre i, depenent d’aquest fet, la gestió econòmica de cada escola pot variar 

ostensiblement. Hi ha centres —especialment els que s’organitzen en patronats o 

organismes autònoms— que fan una gestió plena dels seus recursos econòmics. En la 

majoria de centres, però, en la mesura que estan integrats en l’estructura municipal, es 

tendeix a gestionar només una part del pressupost, normalment la referida al Capítol II 

(béns i serveis) i ocasionalment, la referida al Capítol VI (inversions). En altres casos 

les escoles no tenen cap control sobre la seva gestió econòmica.  

 

3.4. Àmbit relacional  

El sistema relacional [...] se podría definir como una compleja red de relaciones 

que se producen dentro de la dinámica interna de un centro [...] y que mantienen 

relaciones con el entorno próximo [...]. Está configurado por un entramado 

interactivo de flujos y redes de comunicación, repleto de significados, símbolos, 

ideologías, intereses, ritos y liturgias, que genera un mundo complejo de 

relaciones (intrapersonales, interpersonales e interinstitucionales), […] que 

define y caracteriza de forma específica a una organización y su funcionamiento. 

(Domínguez, Díaz i Estebaranz, 2004, p. 292/5) 

És a dir, tal i com expliquen Armengol et al. (2001), el sistema relacional està lligat al 

sistema humà de la realitat organitzativa del centre. És un element clau de les 

organitzacions i conforma la seva «salut». Els seus elements són: la comunicació 

interna, la participació, el sistema d’atenció d’usuaris i el clima i la cultura de centre.  
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3.4.1. Comunicació  

«La comunicació és un complex entramat d’intercanvis d’informació manifestos en les 

relacions interpersonals i intergrupals que té unes característiques pròpies i singulars de 

cada institució, col·lectiu o grup» (Armengol et al., 2001, p. 118). 

Per Armengol et al. (2001), l’objectiu de la comunicació en un centre educatiu és 

construir un clima comunicatiu idoni per desenvolupar al màxim la tasca educativa, en 

una organització plena d’interaccions tant individuals com col·lectives. 

Hi ha molts elements que intervenen en la comunicació —com ara el llenguatge verbal i 

no verbal, la direccionalitat de la veu, els canals d’informació— però Tomàs (com es 

cita a Armengol et al., 2001, p. 119) enumera quatre característiques que una persona 

comunicadora ha de tenir: l’objectiu que vol quan comunica; la flexibilitat i les 

tècniques adequades per canviar la seva comunicació segons la finalitat i l’interlocutor; 

la consistència i la concreció en les respostes, intuint els canvis en les persones 

comunicades. 

A més a més, afegeixen sis actituds bàsiques que faciliten la comunicació: presentar els 

fets que es comuniquen sense cap judici o interpretació, perquè l’interlocutor no tingui 

la sensació que se li exigeix alguna cosa i es posi a la defensiva; centrar-se en el 

problema de manera que l’interlocutor vegi que no hi ha encara cap solució i que se’l 

respecta si vol donar la seva opinió; ser espontani i natural perquè no es vegin 

motivacions amagades; posseir empatia per comprendre els sentiments dels altres; donar 

sensació d’igualtat per comunicar ganes d’estar a prop; donar sensació de provisionalitat 

per no tenir una actitud de possessió de la veritat sinó de senzillesa, de respecte per les 

opinions dels altres i d’ànsia per investigar noves realitats.    

Segons Domínguez et al. (1994), la xarxa comunicativa d’un centre va lligada a la 

participació, als conflictes, a l’estructura i al poder i al sistema d’atenció als usuaris, 

cosa que desemboca finalment en el clima i la cultura de centre.  
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3.4.2. Participació 

«La participació és qualsevol tipus d’intervenció en els processos de decisió d’una 

organització i en els seus efectes per part de les persones que la componen o hi estan 

relacionats. » (Armengol et al., 2001, p. 108). 

Per Franco és col·laborar amb altres persones i unir-se a aquells que tenen inquietuds 

similars per formar un equip i aconseguir una meta (com es cita a Bris 1994, p. 

292/70.11). 

Domínguez et al. (1994) afirmen que la participació senyala les constants vitals de 

l’organització, va estretament lligada al desenvolupament de la comunicació i és 

creadora del clima i dels conflictes. Com més participació hi ha en un centre, més 

seguretat tenen els seus membres a l’hora d’executar les seves responsabilitats, i menys 

conflictes hi ha, perquè el clima resulta ser més positiu.  

Armengol et al. (2001) enumeren les condicions necessàries perquè hi hagi participació 

en un centre educatiu: reconeixement de principis i objectius comuns (tota la comunitat 

educativa s’ha de fer seus els valors i les finalitats del centre); igualtat de condicions 

(cap persona no s’ha de sentir inferior a cap altra ni a cap grup); coneixement dels 

canals d’informació (tota la comunitat educativa ha de saber quins són aquests canals, 

que han d’estar plenament establerts i han de funcionar a la perfecció perquè hi hagi 

comunicació).  

El treball en equip i la presa de decisions són dos elements essencials per a la bona 

gestió de la participació en un centre educatiu, i els òrgans de govern tenen un paper 

clau en aquest aspecte, especialment el claustre de professors i el consell escolar en el 

règim general. L’equip directiu és bàsic per donar una enfocament adequat al model de 

participació que es vulgui donar al centre.  

En una escola de música, diu Sarmiento (2002), les famílies tenen un paper 

socialitzador molt important pel que fa a la participació. De fet, els pares poden ser a la 

vegada alumnes, i aquest fet comporta més comunicació entre ells i el personal del 

centre. Afegeix, a més, que és bàsica la participació ciutadana, i això s’aconsegueix 
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creant una dinamització social a través de la coordinació de l’escola amb altres grups o 

entitats del municipi.  

 

3.4.3. Sistema d’atenció d’usuaris 

El sistema d’atenció d’usuaris en una escola de música és el conjunt de procediments 

que el centre utilitza per comunicar-se amb la comunitat educativa. Per tant, es refereix 

a l’intercanvi d’informació que existeix entre tots els membres de l’escola: professors, 

alumnes, personal no docent, pares i familiars i tot el públic en general a qui afecta 

l’activitat educativa. El factor clau perquè aquest sistema funcioni és l’eficàcia de la 

competència comunicativa, és a dir, que la informació que es vol transmetre arribi amb 

èxit als seus destinataris, utilitzant les vies comunicatives més idònies o els mitjans 

adequats. Per tant, és un element molt important de la comunicació del centre.  

Podem dividir el sistema d’atenció d’usuaris en dos blocs: l’intern i l’extern. L’intern fa 

referència a la comunicació entre el professorat, és a dir, quines vies comunicatives hi 

ha entre els mateixos docents: reunions, correus electrònics, notes, passadissos; l’extern 

correspon a la manera com l’escola proporciona la informació al públic: secretaria, 

oficines, cartes, correus electrònics, cartells informatius, revistes, pàgina web. 

L’objectiu bàsic del sistema d’atenció als usuaris, doncs, és definir amb claredat els 

missatges que es volen comunicar (ideari, objectius, activitats, etc.) i els processos que 

cal realitzar en tots els àmbits (administratiu, acadèmic, de difusió, de participació, etc.), 

perquè tota la comunitat estigui informada d’allò que es realitza dins i fora del centre. 

 Les escoles de música tenen horaris molt flexibles, una gran varietat de grups 

d’alumnes i una oferta educativa molt diversa (a més del fet que molta part del 

professorat compta amb jornades a temps parcial) i, per tant, a diferència de les escoles 

de règim general, no tots els professors ni els alumnes són sempre a l’escola ni fan els 

mateixos horaris. Aquest fet fa que molts d’ells, si no hi ha un bon sistema de 

comunicació, no s’assabentin d’algunes de les activitats de l’escola. Per tant, perquè 

tothom conegui què succeeix al centre, cal que el sistema sigui eficaç.  
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Aquesta eficàcia s’aconsegueix donant el màxim d’informació i que aquesta sigui de 

qualitat, tant al personal de l’escola com als alumnes i la resta de públic. I cal fer-ho a 

través dels canals més idonis i en el moment adequat segons el context, les dimensions i 

la ubicació de l’escola. Com més informació hi hagi, més sensació de col·lectiu es 

donarà i les activitats tindran més impacte social. Com més coneixement tinguin els 

usuaris de la institució, més s’identificaran en ella i sentiran que en formen part.  

 

3.4.4. Clima i cultura de centre 

El clima lo definimos como el conjunto de percepciones de los diferentes 

miembros o grupos sobre el funcionamiento y dinámica del centro. Se acompaña 

de actitudes, creencias, posicionamientos, formas de pensar y de actuar, que 

influyen en las relaciones de los miembros, en su participación, grado de 

responsabilidad y compromiso (Domíngez et al., 1994, p. 292/7). 

Fernández el defineix com «l’ambient total d’un centre educatiu» (com es cita a 

Armengol et al., 2001, p. 143). 

Brunet i Lickert (com es cita a Domínguez et al., 1994, p. 292/8) enumeren quatre tipus 

diferents de clima: obert o tancat (grau de participació i dinamisme o apatia i 

estancament), autònom o controlat (el líder fa un control escàs dels membres o excessiu 

perquè hi ha una gran preocupació pel rendiment), autoritari o participatiu (amb poca 

participació o molta), reproductor o innovador (estancant en el fer de sempre o disposats 

als canvis i les transformacions).  

Robbins (com es cita a Domínguez et al., 1994, p. 292/8) anomena tres tipus de clima 

que hi ha en un centre i que conviuen junts: el clima real (el que existeix de veritat), el 

que es percep (el que els membres pensen que hi ha) i l’ideal (el que voldrien que hi 

hagués).  

Armengol et al. (2001) diuen de la cultura: 



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

48 

Les accions que les persones realitzen en el context d’una organització estan 

determinades per les idees, els valors i les expectatives generades i transmeses per 

les organitzacions [...] en el decurs de la interacció entre subjectes. A aquest 

discurs l’anomenem cultura [...] i es concreta, es manté i es transmet a través de 

símbols i pràctiques o, més exactament, a través del significat que aquests símbols 

i actuacions contenen (Armengol et al., 2001, p. 136).  

Domínguez et al. (1994) afirmen que la cultura té un gran poder de control sobre els 

membres d’una organització, perquè pot encaminar els seus membres a certes maneres 

de pensar i, per tant, d’actuar. Així doncs, la cultura és el resultat de la interacció entre 

membres de l’organització en el sistema relacional i entre les cultures que hi poden 

haver, com per exemple la formació de cada professor, la situació socioeconòmica i 

política de la població i el país o la política educativa. És a dir, hi ha la cultura externa i 

la interna, i dins de la interna encara existeixen les subcultures. També podem dir que hi 

ha una cultura dominant: són els valors primordials de l’organització, que són 

compartits per la majoria dels seus membres, però sense mantenir en cap moment en 

inferioritat les subcultures que hi puguin haver. 

Tot i que clima i cultura són dos conceptes que es relacionen entre sí, els podem 

confondre per la seva vaga naturalesa. Gairín aclareix fermament les diferències a partir 

del símil de l’iceberg: 

La cultura representarà la part submergida de l’organització, mentre que el clima 

referenciaria més la part emergent i visible [...]. En els dos casos parlem de 

visions diferents i globals d’una mateixa organització i no deixem de  reconèixer 

les seves relacions intrínseques. D’altra banda, tant la cultura com el clima poden 

mantenir aspectes tangibles (perceptibles) i intangibles en funció del moment en 

què ens situem (segons si la mar —l’organització— està més o menys amainada). 

(com es cita a Armengol et al., 2001, p.145) 
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3.5. Plantejament de la hipòtesi 

L’escassa informació escrita que hi ha sobre l’organització educativa d’escoles de 

música i l’ambigüitat i poca concreció que ofereix el marc legislatiu, fa que no hi hagi 

un model organitzatiu comú d’escola de música. Cada centre desenvolupa la seva forma 

d’actuar segons el context i les condicions sociopolítiques en les que es mou, així com a 

partir de les dinàmiques pedagògiques i de gestió consolidades al llarg dels anys. La 

cultura del centre ve determinada per la seva història i, sobretot, per les persones que hi 

ha tingut alguna responsabilitat.  



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

50 



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

51 

4. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ   

 

4.1. Delimitació de la investigació 

4.1.1. Delimitació de l’àrea d’estudi 

Per realitzar la investigació de l’estudi comparatiu s’han escollit tres escoles municipals 

de música seleccionades segons un criteri poblacional o de número d’habitants: l’Escola 

Municipal de Música de Mataró com a escola d’una ciutat de més de 100.000 habitants, 

l’Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat com a escola d’una població 

mitjana entre 15.000 i 30.000 habitants i l’Escola Municipal de Música “El Faristol” de 

Roda de Ter-L’Esquirol com a poble entre 5.000 i 15.000 habitants.  

Tot i que d’entrada puguin semblar per les seves dimensions —i, efectivament ho són—

tres centres totalment diferents, des del punt de vista organitzatiu tots s’enfronten a 

reptes comuns: la comunicació (interna i externa), el clima de centre, la delegació, les 

estructures staff i ad hoc, el treball en equip. Aquests aspectes són implícits a totes les 

organitzacions i, probablement, d’especial importància a les que tenen per objecte 

l’educació de les persones. D’altra banda, hem considerat d’especial interès veure com 

es podenn abordar aquests aspectes, amb desigualtat d’objectius, de potencialitats i de 

recursos.  

Totes tres escoles compten amb sòlides estructures organitzatives, amb equips directius 

de característiques diverses, però tots ells conscients de la importància de crear 

estructures que afavoreixin i potenciïn la missió dels centres, així com de la necessitat 

d’implicació de tot el personal dels centres en el seu desenvolupament.  
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4.1.2. Delimitació del procés d’investigació  

Les etapes de la investigació han estat les següents: 

 

Recerca bibliogràfica Setembre 

2009 
Elecció dels centres: Escola Municipal de Música de Mataró, Escola 

Municipal de Música d’Olesa de Montserrat, Escola Municipal de Música  

“El Faristol” de Roda de Ter-L’Esquirol.  

Recerca bibliogràfica. 

Inici de la lectura. 

Octubre 

2009 

Treball de camp als centres: 

� Mataró: dia 5 de 10’30h a 13’30h: observació de la reunió setmanal de 

responsables d’Equips Dcents (EDO) i d’Equip Directiu. 

� Mataró: dia 14 de 16’00h a 20’30h: observació de la reunió setmanal 

de l’EDO de combo i de classes de guitarra, baix elèctric, teclat i conjunt 

de corda.   

� Mataró: dia 22 de 10’30h a 13’00h: entrevista al director. 

Lectura de la bibliografia. 

Treball de camp als centres: 

� Olesa: dia 3 de 15’45h a 20’00h: entrevista al director, observació de la 

reunió setmanal del G7 i de les classes de Música i Moviment 2, de violí, 

de guitarra elèctrica i de trombó. 

Novembre 

2009 

Anàlisi i concreció de l’àmbit de la investigació. 
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Lectura de la bibliografia. 

Treball de camp als centres: 

� “El Faristol”: dia 11 de 10’30h a 13’00h: entrevista a la directora. 

� Mataró: dia 16 de 9’30h a 12’30h: entrevista al director. 

Fase predescriptiva (1a. part): elaboració del marc conceptual. 

Desembre 

2009 

Fase  descriptiva: presentació per separat de cadascuna de les escoles de 

música. 

Treball de camp als centres: 

� Mataró: dia 25 de 9’00h  a 11’00h: entrevista al director. 

Fase predescriptiva (1a. part): elaboració del marc conceptual. 

Gener 

2010 

Fase  descriptiva: presentació per separat de cadascuna de les escoles de 

música. 

Treball de camp als centres: 

� Mataró: dia 3 de 9’30h a 12’30h: entrevista amb el director. 

Recollida final d’informació de les escoles de música: 

� “El Faristol”: entrevista a la directora via correu electrònic. 

Febrer 

2010 

Fase  descriptiva: presentació per separat de cadascuna de les escoles de 

música 

Març 

2010 

Recollida final d’informació de les escoles de música 

� Mataró: entrevista a la responsable de Música i Comunitat i al director 

via correu electrònic.  



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

54 

� Olesa: entrevista al director via correu electrònic. 

� “El Faristol”: entrevista a la directora via correu electrònic. 

Fase  predescriptiva (2a. part): delimitació de la investigació.  

Fase interpretativa: interpretació de les dades de la fase descriptiva 

Fase de juxtaposició: confrontació de les dades de les fases descriptiva i 

interpretativa. 

Fase de juxtaposició: confrontació de les dades de les fases descriptiva i  

comparativa per confirmar o rebutjar la hipòtesi. 

Abril 

2010 

Fase comparativa: acceptació o rebuig de la hipòtesi i establiment de lleis 

generals aplicables a l’àmbit d’estudi (conclusions del treball).  
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4.1.3. Delimitació dels conceptes utilitzats  

A la fase descriptiva descriurem els següents punts de cada escola de música:  

1. Context musical de municipi: elements i circumstàncies que envolten la població i 

l’escola de música i que els han precedit. 

2. Dades de l’escola: número d’alumnes i franja d’edat, número de professors, personal 

no docent, i titular de l’escola.  

3. Projecte de centre: 

3.1. Objectius del centre i metodologia: finalitats de l’escola i mètode pedagògic.  

3.2. Oferta formativa: conjunt d’activitats que l’escola ofereix (oferta instrumental, 

formacions, programa d’estudis, activitats i projectes).  

4. Recursos humans:  

4.1. Gestió acadèmica:  

• Òrgans de participació: estructura organitzativa de l’escola. 

• Formació del professorat: formació acadèmica del professorat i política de formació 

continuada del centre.  

4.2. Gestió laboral: 

• Tipus de gestió: gestió directa, indirecta o mixta. 

• Remuneració: sou d’una jornada completa amb les hores de dedicació setmanal que 

representa i complement anual de l’equip directiu amb les hores setmanals dedicades a 

la gestió del centre.  
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En aquest punt, val la pena remarcar la tipologia d’hores a les quals farem referència:  

o Hores lectives: el professor és dins de l’aula fent classe. 

o Hores no lectives: el professor és fora de l’aula sense alumnes. D’hores lectives n’hi 

ha de dos tipus:  

- Hores de preparació: el professor les utilitza per preparar classes, dissenyar material 

i programar la seva activitat a l’aula, són doncs, de lliure organització i cadascú 

decideix on, quan i com les fa.  

- Hores programables: l’equip directiu les programa en funció de les necessitats del 

claustre i del centre i, per tant, són hores que cada professor les té a disposició del 

centre; poden ser emprades per a cursos de formació, concerts, claustres, reunions, 

comissions, etc.   

5. Recursos materials: 

5.1. Ubicació: lloc on es troba l’escola.  

5.2. Banc d’instruments: número d’instruments dels quals disposa l’escola.  

6. Recursos funcionals: 

6.1. Pressupost anual: quantitat de diners destinats a l’escola per al curs 2009-2010.  

6.2. Franja horària lectiva: hores en que es realitzen classes a l’escola de música.  

7. Àmbit relacional:  

7.1. Participació de la comunitat educativa: existència del Consell Escolar. 

7.2. Sistema d’atenció als usuaris: mètodes de comunicació entre el professorat i entre 

l’escola i la comunitat educativa.   
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4.1.4. Delimitació dels instruments de mesura i de les tècniques d’anàlisi  

Un cop realitzada la fase descriptiva, passarem a les fases interpretativa i de 

juxtaposició. En elles, les tècniques d’anàlisi que utilitzarem seran en tot moment 

realitzades de forma qualitativa, és a dir, interpretant les dades  des del punt de vista de 

l’investigador segons les informació obtinguda a la fase descriptiva. 

 

4.2. Fase descriptiva 

La informació que ara presentarem s’ha extret de les següents fonts: 

o Escola Municipal de Música de Mataró: del resum del projecte d’establiment, de les 

indicacions per a l’inici del curs 2009-2010 del professorat de l’escola, de documents 

diversos de l’estructura organitzativa de l’escola i l’ubicació dels diferents centres, del 

calendari del professorat, del díptic informatiu, de cartells, de l’observació directa i de 

les entrevistes al director i a la responsable de Música i Comunitat. 

o Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat: del full informatiu, de cartells, 

de l’observació directa i de les entrevistes al director. 

o “El Faristol” de Roda de Ter-L’Esquirol: del Pla Anual 2009-2010, del projecte de 

Música i Comunitat i de les entrevistes a la directora. 
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4.2.1. Escola Municipal de Música de Mataró 

4.2.1.1. Context musical de Mataró 

Mataró és la capital de la comarca del Maresme i té 121.722 habitants2. L’Escola 

Municipal de Música de Mataró és de nova creació i s’ha posat en marxa aquest curs 

2009-2010, però anteriorment, a Mataró hi havia hagut —i encara continuen en 

funcionament— set escoles privades amb anys d’antiguitat diversos: l’Escola de música 

Liceu Mataró (1959), l’Escola de música Imma Planas (1974), l’Aula de música 

Masafrets (1976), l’Escola de música Yamaha (1980), el Centre d’estudis musicals Jordi 

Cabezudo (1988), l’Escola de música El Carreró (2000) i la 3et Escola de música 

moderna (2005). A més a més, hi ha l’Aula de Música tradicional (que forma part de 

l’Institut Municipal d’Educació i està coordinada per l’Escola de Música El Liceu). Cal 

afegir-ne tres més que tenen una caràcter més associatiu i menys acadèmic amb un 

nombre substancialment menor d’alumnes: l’Escola de música de l’AV Santes-

Escorxador (1995), l’Escoleta de l’Agrupació Musical del Maresme i l’Escola del grup 

de Batucada Luta sem pausa (2004).  

Algunes escoles de primària (CEIPs Rocafonda, Cicera, Àngel Bransuela, Menéndez y 

Pelayo, i Vista Alegre) fan activitats musicals extraescolars organitzades per la Casa de 

la Música Popular i l’Aula de Música Masafrets. 

 Hi ha diversos grups de música de participació oberta: l’Agrupació Musical del 

Maresme, la Banda musical Iluro, la Banda Ciutat de Mataró, el Cor de Gospel de 

Mataró, la coral Primavera per la Pau, el cor Madrigalista, la Coral La Nota, el Cor de 

Cambra, el Grup de Batucada de Rocafonda Tronada do samba, el Grup de Batucada de 

Molins Luta sem pausa i la Big Band del Maresme.  

D’altra banda, després de la recuperació de les Santes a partir del 1978 —amb els 

ajuntaments democràtics—, a Mataró hi va haver una recuperació de les festes 

tradicionals. Aquest fet ha suposat que en l’actualitat, a la ciutat hi hagi sobretot una 

                                                 
2 Idescat. Institut d’Estadística de Catalunya 
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gran tradició gegantera però també de balls tradicionals i populars, amb les agrupacions 

de músics tradicionals que això suposa.  

 

4.2.1.2. Dades de l’escola 

L’Escola Municipal de música de Mataró té 826 alumnes amb una franja d’edat des dels 

4 als 85 anys. Compta amb 40 professors, 5 conserges i una administrativa. El seu 

titular és l’Ajuntament de Mataró.   

 

4.2.1.3. Projecte de centre 

4.2.1.3.1 Objectius del centre i metodologia 

L’escola encara no té escrits els documents del projecte de centre però està previst que 

la direcció i el professorat elaborin tant el documents estratègics (PEC, PECC i RF) com 

els operatius (pla anual de centre, memòria d’activitats i gestió i pressupost). No obstant 

això, cal remarcar que, pel que fa al PEC, hi ha molts documents elaborats que el 

conformen (l’organigrama, les funcions o l’ideari del centre), tot i que encara no estigui 

fet com a tal.  

L’escola, però, té un clar objectiu: ser un servei educatiu i cultural públic municipal 

adreçat a tota la població de la ciutat, sense límit d’edat, i que ofereixi propostes i espais 

de formació, pràctica, creació, producció i difusió en l’àmbit musical.  

És per això que mitjançant el projecte de l’escola es vol: 

- Promoure l’oferta pública d’educació musical a la ciutat a través d’un centre que 

permeti situar Mataró al mateix nivell de les ciutats catalanes i europees. Aquestes, són 

un refent en estàndards quantitatius de població escolaritzada a escoles municipals de 

música.  

- Projectar l’escola en un terme mig entre la formació i la pràctica cultural. Els 

referents són el model nord i centreeuropeu pel que fa a l’educació musical i l’anglès en 
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la vessant de la música per a la comunitat (comunity music). A grans trets, el model 

nord i centreeuropeu té com a característiques bàsiques l’educació funcional i 

significativa mitjançant la  pedagogia de grup i pràctica musical en conjunts. La 

comunity music presenta un enfocament d’acció educativa i cultural de proximitat. 

- Estimular la innovació educativa tant a nivell pedagògic com organitzatiu.  

- Impulsar l’aprenentatge musical tant en el vessant de sensibilització i divulgació 

musicals com de formació intensiva encarada al grau superior.  

- Dissenyar un projecte d’escola que sigui reconegut pel Departament d’Educació 

d’acord amb la normativa vigent.  

Així doncs, responent a aquets fonaments, els objectius de l’escola són:  

- Proporcionar una oferta formativa per a totes les edats i perfils socials i estètics que 

sigui diversa, global i flexible. 

- Desplegar l’acció de l’escola als camps de la formació, la pràctica, la creació, la 

producció i la difusió musicals. 

- Realitzar una tasca de projecció de l’escola a l’exterior amb la finalitat de connectar 

i unir l’oferta musical pública tenint en compte els cinc àmbits esmentats anteriorment. 

- Arribar al màxim de persones possible —fins i tot les que no en són usuàries— i 

donar-los la possibilitat d’implicar-se en el fet musical segons els seus interessos. 

- Donar eines perquè els professionals i afeccionats de l’àmbit musical de la ciutat 

realitzin la seva tasca de forma coordinada. 

- Estimular els interessos dels ciutadans a través d’un entorn musical adequat que al 

mateix temps respongui a les seves necessitats i requeriments.  

Els eixos bàsics de la metodologia emprada a l’Escola Municipal de Música de Mataró 

són els següents:  

- El treball col·lectiu i, per tant, l’aprenentatge en grup per sobre l’individual. 
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- Preferentment la pràctica artística que no pas els coneixements teòrics musicals. 

- Activitats amb el més ampli ventall de músiques i cultures possibles que 

proporcionin una eina d’aprenentatge per transformar i reflexionar sobre la nostra 

societat. 

- Activitats que siguin d’interès general per tothom però sobretot pels grups de 

persones menys properes a les pràctiques artístiques. 

- Un mètode significatiu i funcional en el qual l’alumne elabori el seu propi 

aprenentatge. 

- Un mètode que tingui en compte els coneixements previs i que per tant sigui útil i 

motivador en l’àmbit musical però també en el social. 

- Estratègies per potenciar el pensament autònom, els valors i les actituds incidint en 

la competència d’aprenentatge de l’alumne davant de la vida del dia a dia. 

La conseqüència d’aquests principis metodològics es plasma en les competències 

transversals a través de les quals els alumnes es formaran: el treball en equip i hàbits 

com l’escolta, el respecte i la tolerància, l’autodisciplina, la constància i la voluntat de 

superació.  
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4.2.1.4. Oferta formativa 

L’Escola Municipal de Música de Mataró ofereix: 

 

4.2.1.4.1 Música en família 

- Programa que, dins de l’àmbit de Música i Comunitat (veure pàgina 66), consisteix 

en projectes a curt termini destinats a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. 

-  L’objectiu dels tallers és donar eines per aprendre a créixer i divertir-se amb la 

música afavorint la relació afectiva entre infant i adult.  

- Són gratuïts i es fan els dissabtes 6, 13, 20 i 27 de març de 10h a 11’15h a l’Escola 

Bressol de Rocafonda.  

 

4.2.1.4.2 Iniciació 

- Programa per a infants de 4 a 7 anys que volen començar a fer música o de 8 a 12 

que volen fer música i encara no saben quin instrument escollir. 

- Són classes on es fa música amb el cos, la veu i els instruments escolars. 

- Els nens no s’emporten els instruments a casa.   

- En els dos casos poden escollir una assignatura de les dues o totes dues: 

Música i moviment 60 min Iniciació 1 

(4-7 anys) 
Cor 60 min 

Conjunt Orff 60 min Iniciació 2 

(8-12 anys) 
Cor 60 min 
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4.2.1.4.3 Formació Bàsica, Avançada i Preparació pel grau superior 

- Programa per a infants de 8 a 12 anys, joves de 12 a 18 i adults sense límit d’edat 

que volen aprofundir en aspectes tècnics, teòrics i pràctics, que volen tocar en un 

conjunt instrumental o que volen preparar l’accés al grau superior. 

- Tot i que les edats dels diferents nivells són orientatives, es dóna prioritat als 

coneixements i per això s’ajunten alumnes de diverses edats.  

- Les classes d’instrument són en grup de 3 a 6 alumnes. 

- Hi ha assignatures optatives. 

Instrument 2 sessions de 45 min (1) 

Llenguatge musical (2)* 60 min 

Cor (3)* 60 min 

FB1 

8-9 anys 

Conjunt Orff (3) * 60 min 

Instrument 2 sessions d’1h (1) 

Llenguatge musical (2)* 60 min 

Cor (3)* 60 min 

FB 2 

10-11 anys 

Conjunt Orff (3) * 60 min 

Instrument 2 sessions d’1h amb 30 min 

individuals (4) 

Conjunt 60 min 

Llenguatge musical (2)* 60 min 

FA 1 

12-13 anys 

Cor* 60 min 



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

64 

Consciència auditiva* 60 min 

Harmonia* 60 min 

Instrument 2 sessions d’1h amb 45 min 

individuals (4) 

Conjunt  60 min 

Llenguatge musical (2)* 60 min 

Cor* 60 min 

Consciència auditiva* 60 min 

FA 2 

14-15 anys 

Harmonia* 60 min 

Instrument 2 sessions d’1h amb 45 min 

individuals (4) 

PGS 

16-17 anys 

Cambra/Ensemble* 60 min 

* Assignatures complementares no obligatòries fora de la quota d’instrument i conjunt i 

que els alumnes poden fer si volen. També hi ha la possibilitat de fer dos instruments 

pagant el doble.  

(1) La segona sessió normalment és amb conjunt amb altres alumnes d’altres classes, 

però depèn dels alumnes i del criteri del professorat.  

(2) Per majors de 10 anys. 

(3) Són els mateixos grups d’iniciació. 

(4) El professor decideix com combina els horaris per tal de gestionar el temps de classe 

individual de l’alumne. No obstant això, gairebé totes les classe són individuals perquè 

hi ha poca alumnes de Formació Avançada.  
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- L’oferta instrumental i els conjunts són el següents:  

CONJUNT INSTRUMENTS 

Orquestra de corda Violí, viola, violoncel, contrabaix 

Big Band Trompeta, trombó, saxofon, guitarra elèctrica, baix elèctric, 

bateria 

Banda Flauta travessera, clarinet, saxofon, bombardí-tuba 

Música tradicional Flabiol, gralla, percussió 

Combo* Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats, bateria 

Grup de percussió Instruments de percussió 

Consort de flautes de bec Flautes de bec (sopranino, soprano, alt, tenor i baix) 

Grup de guitarres Guitarres 

--- Piano 

* L’EDO de Combo —per les dimensions del propi conjunt —compta amb un total de 8 

conjunts. 

D’altra  banda, l’escola té un conjunt instrumental d’instruments diversos que està 

integrat per alumnes de Formació Avançada.  

En total, doncs, hi ha 16 conjunts a l’escola i tots els 328 alumnes que fan instrument 

toquen en algun conjunt.  
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4.2.1.4.4 Música i comunitat 

Són projectes acotats en temps i objectius a curt termini amb la música com a mitjà. A 

part de l’escola de música, hi estan implicades altres organitzacions de la ciutat. Per 

aquest curs 2009-2010 estan previstos els següents: 



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

67 

PROJECTE COL·LABORADORS OBJECTIUS DATES 

Música en família amb 
infants de 0 a 3 anys. 

IME (Institut Municipal 
d’Educació).  

Donar eines per aprendre a créixer i divertir-
se amb la música afavorint la relació afectiva 
entre infant i adult. 

Març 2010. 

Tallers per mares 
nouvingudes amb infants de 
0 a 3 anys . 

 

IME. - Proporcionar un punt de trobada per 
compartir l’experiència musical en família. 

- Oferir recursos a les mares per fomentar 
els vincles emotius i sensorials amb els seus 
infants. 

- Despertar els diferents sentits a través del 
joc, el moviment, els sons i la melodia. 

- Fomentar l’experiència grupal com a 
pont entre el taller i la realitat social. 

- Interaccionar i enriquir-se de 
l’experiència cultural dels diferents 
integrants del grup. 

Febrer i març de 2010. 

 

Mataró al compàs de la 
rumba per a joves de 3r. 
d’ESO. 

 

Nova ciutadania, Casa de la 
Música, IES Miquel Biada, 
IES Pla d’en Boet, IES Thos 
i Codina (2). 

Fomentar els coneixement mutu i els valors 
interculturals a través de la rumba fent un 
treball interdisciplinari amb Música, 
Llengua Catalana i Educació per la 
Ciutadania. 

Primera setmana de febrer 
de 2010. 
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Escoltem música, parlem-ne. 

 

Servei de Nova Ciutadania Crear espais de diàleg i conversa perquè els 
adults dels barris de Rocafonda i el Palaur 
parlin català a través de les visites d’un 
músic convidat que expliqui la seva 
experiència.  

Gener- Març de 2010. 

4 cordes CEIP Germanes Bertomeu 
(2) 

- Oferir nous recursos per abordar les 
realitats de l’entorn dels nens i nenes de 3r. 
de Primària del CEIP Germanes Bertomeu 
de Mataró. A partir d’aprenentatge artístic, 
desenvoluparan habilitats instrumentals a 
través del violí i el violoncel. 

- Potenciar la cohesió social partint sempre 
de l’excel·lència en les activitats i la 
interacció entre el CEIP, les famílies i el 
barri 

Octubre del 2009 – Juny de 
2010. 

(1) IES: Institut d’Educació Secundària 

(2) CEIP: Centre d’Educació Infantil i Primària



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

69 

4.2.1.4.5 Activitats fora del centre  

o Música i Comunitat. 

o Concerts a les escoles bressol municipals.  

o Audicions de professors a l’IES municipal Miquel Biada.  

o Concert al cementiri municipal l’1 de novembre*. 

o Concert per l’associació de malalts de Parkinson el 10 d’abril*. 

o Concert de Sant Jordi a la plaça Santa Anna el 21 d’abril*. 

o Concert de final de curs al Teatre Monumental el 19 de juny. 

* Com que és el primer any de funcionament de l’escola, aquest tipus d’activitats més 

vinculades directament amb la vida cultural de la ciutat van sorgint a poc a poc segons 

les necessitats.  

 

4.2.1.5. Recursos humans: gestió del professorat 

4.2.1.5.1  Gestió acadèmica 

� Òrgans de govern i participació 

L’equip directiu està format per cinc persones: el director i un responsable de cada 

àmbit, és a dir, un de l’àmbit d’Iniciació i primer contacte, un de Formació Bàsica, un 

de Formació Avançada i un de Projectes Comunitaris. Es reuneix un cop a la setmana 

durant dues hores (aproximadament).  

El responsables d’Iniciació, Formació Bàsica i Formació Avançada tenen la funció de 

dirigir i coordinar els programes i les activitats, els conjunts del programa i els docents 

del àmbit. La de Formació Bàsica, a més, s’encarrega també dels joves i els adults i del 

banc d’instruments. El Formació Avançada del programa de preparació al grau superior. 
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Pel que fa Projectes Comunitaris, la seva responsable s’encarrega de detectar les 

necessitats, realitzar propostes, dissenyar-les, coordinar-les i avaluar-les.  

Teòricament, hi havia la idea de quatre caps de zona que s’encarregarien del control de 

territori (relació amb els responsables dels espais i coordinació d’aquests, a més de les  

activitats i dels concerts), però a la pràctica aquesta feina la fan els responsables de cada 

Equip Docent.  

Els Equips Docents (EDO) són set i cadascun té un responsable i diversos professors: 

EDO INTRUMENTS PROFESSORS 

Combo Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats i bateria. 5 

Banda Flauta travessera, clarinet, saxofon, bombardí-tuba 

i percussió. 

3 

Big-band Saxòfon, trompeta, trombó, guitarra elèctrica, baix 

elèctric, bateria. 

5 

Corda Violí, viola, violoncel, contrabaix. 5 

Flautes de bec, 

guitarra i piano 

Flauta de bec, grup de guitarres i piano. 6 

Música 

tradicional 

Flabiol, gralla i percussió. 1 

Iniciació Activitats de primer contacte amb família, joves, 

adults, daurat (gent gran) i a l’abast (música 

comunitària). 

14 
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Els responsables d’EDO es reuneixen un cop al mes i cada EDO de professors ho fa 

també un cop a la setmana durant una hora. Els responsables d’EDO es troben amb 

l‘equip directiu el primer dilluns de mes durant dues hores. 

 La funcions dels EDOs són:  

- Realitzar les programacions formatives. 

- Escollir repertoris i continguts. 

- Elaborar materials i activitats. 

- Crear i mantenir una biblioteca pròpia de recursos i partitures. 

- Tenir cura dels materials i del parc d’instruments. 

- Servei de préstec: fer d’intermediaris i informar als usuaris de com funciona i en 

quin estat es troba la seva petició. 

- Fer propostes d’activitats dinamitzadores de cara als alumnes però també enfocades 

a la relació amb els altres EDOs i escoles. 

- Realitzar l’acció tutorial coordinadament amb els companys de l’EDO. 

- Avaluar de forma contínua tant els alumnes com la pròpia acció docent. 

- Elaborar el projecte curricular de centre fruit de les propostes de l’equip directiu 

(sobretot les competències de FB1 i FB2 i la metodologia d’avaluació). 

A mesura que el curs s’ha iniciat s’han començat a formar comissions com per exemple 

la de comunicació, web, diversos concerts, o roda d’instruments, entre d’altres.  

Els claustres es fan un cop al trimestre de juny a setembre i són l’espai de contacte on 

tot els professors es troben per debatre temes com l’elaboració del projecte educatiu, del 

projectes curricular, la metodologia o la gestió acadèmica. 
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� Formació del professorat 

A Mataró hi ha 40 professors dels quals 18 tenen la titulació de l’ESMUC (12 en alguna 

de les especialitats de Pedagogia i 6 en alguna de les d’Interpretació), 10 tenen la 

titulació del Pla 66 i 12 una titulació estrangera o de mestre. 

Pel que fa a la formació continuada, l’escola va programar al setembre cursos de 

formació a nivell intern entre els propis professors. Van ser de pedagogia de grup, 

lectura, harmonia, improvisació, llenguatges actuals i soundpainting. També van haver-

hi sessions amb formadors convidats com Claudio Forcada i Daniel Muntané.  

De cara als propers anys hi ha la intenció d’ampliar moltíssim la formació a curt termini 

amb propostes diverses. 

 

4.2.1.5.2 Gestió laboral 

� Tipus de gestió 

L’Escola Municipal de Música de Mataró és de gestió mixta: d’una banda l’ajuntament 

de la ciutat s’encarrega de la contractació de l’equip directiu (el director i els 

responsables de cada àmbit), i de l’altra, tres empreses que corresponen a tres antigues 

escoles de música privades (Aula Masafrets, Visual Sonora SL, i Produccions Educats 

Montmeló) contracten la resta del professorat.    
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� Remuneració 

El sou d’una jornada completa és de 28.000 €/any. Suposa fer 37’5 hores setmanals de 

les quals 20 són lectives i 17’5 no lectives (7’5 de preparació, 5 presencials al centre—

per reunions d’EDO, claustre i tutories— i 5 programables). Una jornada parcial és la 

part proporcional.  

El director disposa de 28 hores de la seva jornada per a la gestió de l’escola i té un 

complement anual de 8400 €. Els quatre responsables d’àmbit hi dediquen 9 hores i el 

seu complement anual és de 1.200 €.  

 

4.2.1.6. Recursos materials  

4.2.1.6.1 Ubicació 

L’Esola Municipal de Música de Mataró té diverses seus repartides en CEIPs i IES: 

SEUS PROGRAMES 

CEIP Angeleta Ferrer Orquestra de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix 

Iniciació: música i moviment, conjunt Orff, cor 

CEIP Antonio Machado Big Band: trompeta, trombó, saxofon, guitarra elèctrica, baix 

elèctric, bateria 

Grup de gralles: gralla 

Iniciació: música i moviment, cor 

CEIP Rocafonda Banda: flauta travessera, clarinet, saxofon, bombardí-tuba 

Iniciació: música i moviment, conjunt Orff, cor 

IES Miquel Biada Combo: Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats, bateria 
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Grup de percussió: de percussió 

CEIP Anxaneta Consort de flautes de bec: flautes de bec sopranino, soprano, 

alt, tenor i baix 

Grup de guitarres: guitarres 

Piano 

Iniciació: música i moviment, conjunt Orff, cor 

CEIP Joan Manuel Peramàs Iniciació: música i moviment, conjunt Orff, cor 

CEIP Camí del Mig Iniciació: música i moviment, conjunt Orff 

CEIP Torre Llauder Iniciació: música i moviment, cor 

CEIP La Llàntia Iniciació: música i moviment, cor 

Escola Valledemia Iniciació: música i moviment 

Escola Balmes Iniciació: música i moviment, conjunt Orff 

Escola Pia santa Anna Iniciació: cor 

CEIP Cirera Iniciació: música i moviment 

CEIP M. Mercè Marçal Iniciació: música i moviment 

CEIP Vista Alegre Iniciació: música i moviment 

Escola Meritxell Iniciació: música i moviment 

CEIP Joan Coromines Iniciació: música i moviment 

CEIP Montserrat Solà Iniciació: música i moviment 
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4.2.1.6.2 Banc d’instruments de l’escola 

L’escola té 350 instruments (aproximadament) dels quals 50 són de préstec per als 

alumnes. Hi ha tots els instruments que s’ensenyen a l’escola.  

 

4.2.1.7. Recursos funcionals 

4.2.1.7.1 Pressupost anual 

L’escola compta amb una pressupost aproximat de  517.000 € l’any. 

 

4.2.1.7.2 Franja horària lectiva 

Les classes es fan de dilluns a divendres de 15h a 22h. Cal afegir-hi però, el Projectes 

Comunitaris que poden al matins i migdies i en cap de setmana.  

  

4.2.1.8.  Àmbit relacional 

4.2.1.8.1 Participació de la comunitat educativa 

A l’Escola Municipal de Música de Mataró no hi ha Consell Escolar. 

 

4.2.1.8.2 Sistema d’atenció als usuaris 

Pel que fa a la comunicació interna entre el professorat, hi ha un claustre un cop al 

trimestre de juny a setembre (aproximadament quatre a l’any). L’equip directiu es 

reuneix un cop per setmana durant dues hores. Els responsables d’EDO es reuneixen un 

cop al mes i cada EDO de professors ho fa també un cop a la setmana durant una hora. 

Els responsables d’EDO es troben amb l‘equip directiu el primer dilluns de mes durant 

dues hores. A més a més, la comunicació diària és bàsicament per correu electrònic.  
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Quant al sistema d’atenció als usuaris externs, és a dir, als alumnes i al públic en 

general, hi ha una administrativa a l’IME i l’horari d’oficinal és de 9h a 21h. Les 

circulars les redacten el EDOs però és l’administrativa que els passa a les famílies, 

normalment per correu electrònic. Cada seu i subseu té un plafó on es penja la 

informació relacionada amb l’escola i, a les seus, hi ha un cartell al costat del cartell del 

CEIP o l’IES que indica que aquells edifici també hi ha l’escola de música. 

Hi ha un butlletí mensual que s’anomena “Glissando”. En aquest butlletí hi ha 

informació de l’escola, s’expliquen els esdeveniments que han succeït o que hi ha 

previstos i es poden llegir articles interessants escrits per algun professor del centre, 

relacionats amb la música i l’educació musical. També hi ha concerts i webs 

recomanades i curiositats. A més, s’elaboren dos díptics anuals.  De moment, l’escola 

encara no té web pròpia i utilitza la de l’ajuntament de Mataró3.  

Pel que fa als conserges, a les cinc seus que es fan classe d’instrument (CEIPs Angeleta 

Ferrer, Antonio Machado, Rocafonda i Anxaneta i IES Miquel Biada) n’hi ha un de 

dilluns a divendres de 17h a 21’00h. 

 

                                                 
3 http://www.mataro.cat/web/portal/ca/index.html. 
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4.2.2. Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat 

4.2.2.1. Context musical d’Olesa de Montserrat 

Olesa de Montserrat es troba a la comarca del Baix Llobregat i té 23.301 habitants4. 

L’Escola de Música neix l’any 1969 com un departament dins de l'Escola Municipal 

d'Arts i Oficis. El 1982 obté l’autorització de la Generalitat i el 1996 se separa de 

l'Escola Municipal d'Arts i Oficis per ser l’actual Escola Municipal de Música.  

Actualment, a Olesa hi ha el grup de diablots, dos esbarts dansaires, la cobla Vila 

d’Olesa (que ara depèn de l’entitat Olesa Sardanista però que va néixer a l’Escola de 

Música), una escola de dansa privada, una escola de música privada, l’Associació 

d’Amics de l’Orgue i de les Arts, un grup de grallers associat als gegants i una escola de 

balls de saló.  

Tradicionalment, a la població hi ha hagut orquestres i corals per tocar i cantar a la 

Passió. En algunes èpoques de la història, fins i tot hi havia dues passions al poble, 

duplicant també tots els artistes i músics. 

 

4.2.2.2. Dades de l’escola 

L’Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat té 397 alumnes amb una franja 

d’edat entre 3 i 85 anys. Compta amb 25 professors, una administrativa i un conserge. 

El seu titular és l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. 

                                                 
4 Idescat. Institut d’Estadística de Catalunya 
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4.2.2.3. Projecte de Centre 

4.2.2.3.1 Objectius del centre i metodologia 

L'Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat no disposa de documents 

estratègics però té els objectius del centre en constant revisió per adaptar-se a les 

necessitats educatives. No obstant això, sí que hi ha una línia clara com a escola: 

fomentar l'interès cap a la música des de la infància tenint en compte la demanda social 

del municipi. L’escola ofereix una cultura musical de caràcter pràctic fomentant la 

integració social a través de la música i promovent la integració d’alumnes amb 

discapacitats psíquiques.  

Està totalment integrada en la vida del municipi mitjançant les col·laboracions regulars 

amb les seves entitats i participant en actes institucionals i festius. Moltes de les 

activitats que es realitzen a l’escola estan incloses en la programació cultural de 

l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.   

L’opció de l’escola gira entorn de la pedagogia de grup amb la finalitat de potenciar 

l’expressió artística a través de la interpretació, la improvisació i l’experimentació 

sonora i rítmica. A més de les classes d’instrument, el centre dóna molta importància a 

les formacions instrumentals i al cant coral com a base de la formació de l’alumnat. 

Ofereix, a més, un ampli ventall d’instruments per garantir l’equilibri instrumental 

d’aquestes formacions. Freqüentment, organitza concerts, conferències i cursets 

d’activitats complementàries per als alumnes. 
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4.2.2.4. Oferta formativa 

A l’Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat ofereix: 

 

4.2.2.4.1 Oferta instrumental 

Acordió Guitarra elèctrica Viola 

Bateria Oboè Violí 

Baix elèctric Piano Violoncel 

Bombardí Saxofon  

Cant Tenora  

Clarinet Tible  

Contrabaix Trombó  

Fiscorn Trompa  

Flauta travessera Trompeta  

Guitarra Tuba  
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4.2.2.4.2 Formacions 

PETITS 

(fins a 2n. EMP) 

GRANS 

(a partir de 3r. d’EMP) 

Taller de corda Orquestra  

Taller de vent Banda 

Taller de guitarres Orquestra de guitarres 

Taller elèctric (guitarra elèctrica, baix 

elèctric, bateria): 1 i 2.  

Orquestra d’acordions  

Taller de percussió Batukada 

Taller de cobla Combo junior 

Taller de pianos i teclats Big Band 

En total, hi ha 148 alumnes que toquen en algun conjunt dels 217 que fan instrument. 

 

4.2.2.4.3 Sensibilització: 3-5 anys 

S3 (P3) Sensibilització musical 2 sessions de 30 min 

S4 (P4) Sensibilització musical 2 sessions de 30 min 

S5 (P5) Sensibilització musical 2 sessions de 30 min 
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4.2.2.4.4 Música i moviment: 6-7 anys 

MiM 1 

(1r. Primària) 

Música i moviment 2 sessions d’1 h 

Música i moviment 2 sessions d’1 h 

Instrument 30 min 

MiM 2  

(2n. Primària) 

Tallers* 45 min 

* Opcional 

 

4.2.2.4.5 Educació musical primària: 8-12 anys 

Música activa  45 min 

Orff  45 min 

Coral (1) 30 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min * 

EMP 1r.  

(3r. Primària) 

Tallers* 45 min 

Música activa 45 min 

Orff 45 min 

Coral 30 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min * 

EMP 2n. 

(4t. Primària) 

Tallers* 45 min 
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Taller de percussió* 1 h 

Música activa 45 min 

Orff 45 min 

Coral 30 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min (2) 

EMP 3r. 

(5è. Primària) 

Formacions* 1 h 

Música activa 45 min 

Orff 45 min 

Coral  30 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min (2) 

EMP 4t. 

(6è. Primària) 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

* Opcional 

(1) Música activa, Orff i coral es fa tot seguit en una sola sessió de 2 hores.  

(2) 1 h: més de 3 alumnes/45 min: 2 alumnes/ 30 min: 1 alumne  
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Música activa 45 min 

Exploració d’estils musicals 30 min 

Coral 30 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min (1) 

Cambra 30 min 

CPAS 

Curs preparació accés 
secundària 

(6è. Primària) 

Formacions * 1 h/1h 15 min 

* Opcional 

(1) 1 h: més de 3 alumnes/45 min: 2 alumnes/ 30 min: 1 alumne  

El CPAS és un curs de preparació per fer EMS adreçat als alumnes que no han fet EMP. 

Tant a EMP com a EMS no hi ha cursos d’instrument i alumnes de diferents nivells 

comparteixen grup.  



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

84 

4.2.2.4.6 Educació musical secundària: 13-16 anys 

Música activa 45 min 

Coral (1) 45 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min (2) 

EMS 1r. 

(1r. ESO) 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

Música activa 45 min 

Coral 45 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min (2) 

EMS 2n. 

(2n. ESO) 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

Música activa 45 min 

Coral 45 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min (2) 

EMS 3r. 

(3r. ESO) 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

Música activa 45 min 

Coral 45 min 

Instrument 1 h/45 min/30 min (2) 

EMS 4t. 

(4t. ESO) 

Formacions* 1 h/1h 15 min 
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* Opcional 

(1) Música activa i coral es fa tot en junt en una sola sessió d’1hora i mitja 

(2) 1 h: més de 3 alumnes/45 min: 2 alumnes/30 min: 1 alumne  

 

4.2.2.4.7 Nivell mitjà: 13-16 anys  

El Nivell Mitjà és per alumnes que volen accedir al Conservatori posteriorment. Hi ha 

una prova d’accés dins de la mateixa escola per entrar-hi.  

Música activa 1 h 

Exploració estils musicals 30 min 

Coral 45 min 

Harmonia 1 h 

Instrument 1h 

Cambra 45 min 

NM 1r. 

(1r. ESO) 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

Música activa 1 h 

Exploració estils musicals 30 min 

Coral 45 min 

Harmonia 1 h 

NM 2n. 

( 2n. ESO) 

Instrument 1h 
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Cambra 45 min 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

Música activa 1 h 

Arranjaments 30 min 

Coral 45 min 

Harmonia 1 h 

Instrument 1h 

Cambra 45 min 

NM 3r. 

(3r ESO) 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

Música activa 1 h 

Arranjaments 30 min 

Coral 45 min 

Harmonia 1 h 

Instrument 1h 

Cambra 45 min 

NM 4t. 

(4t ESO) 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

* Opcional 

En general, es dóna prioritat a l’edat i s’intenta que els nivells establerts a l’escola de 

música vagin amb el de l’escola de primària, així com que els alumnes vagin amb 

companys de la seva mateixa edat.  
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4.2.2.4.8 Formació musical complementària: a patir de 17 anys 

Instrument 

Formacions 

 

4.2.2.4.9 Adults: a partir de 14 anys 

• Iniciació 

Tallers instrumentals 1 ho 30 min 

Tècnica de l’instrument (1) 30 min 

AI 1r. 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

 

• Avançat 

Tallers instrumentals 1 ho 30 min 

Tècnica de l’instrument (1) 30 min 

AA 1r. 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

Tallers instrumentals 1 ho 30 min 

Tècnica de l’instrument (1) 30 min 

AA 2n. 

Formacions* 1 h/1h 15 min 

Tallers instrumentals 1 ho 30 min AA 3r. 

Tècnica de l’instrument (1) 30 min 
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Formacions* 1 h/1h 15 min 

* Opcional 

(1) 1 o 2 alumnes 

Els Tallers Instrumentals són classes d’instrument amb el llenguatge musical integrat.  

 

4.2.2.4.10 Tallers: a partir de 12 anys 

Guitarra d’acompanyament (acords)  

nivell 1 

A partir de 12 anys 4 sessions 

Guitarra d’acompanyament (acords)  

nivell 2 

A partir de 12 anys 8 sessions 

Digeridoo A partir de 12 anys 4 sessions 

Gralla 1 (iniciació) A partir de 12 anys 8 sessions 

Gralla 2 (avançat) A partir de 12 anys 8 sessions 

Llenguatge musical 

(nocions bàsiques) 

A partir de 16 anys 8 sessions 

Guitarra Heavy Metal A partir de 12 anys 4 sessions 

Informàtica musical A partir de 14 anys 4 sessions 

Tots els tallers són d’una hora setmanals excepte el de Gralla 2.  

Cada any canvien. 
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4.2.2.4.11 Musicoteràpia 

Hi ha un grup de musicoteràpia per a discapacitats, amb 8 alumnes. Tenen una sessió 

d’una hora setmanal.  

 

4.2.2.4.12 Activitats fora de l’escola 

o La cantata de  petits. 

o Coneguem un instrument. 

o La mostra. 

o Concert a les residències d’avis. 

o Va de concert. 

o Cavalcada de reis. 

o Música al carrer. 

o Festa de Santa Oliva. 

o Concert ACEM (Associcació Catalana d’Escoles de Música). 

o Pastorets. 
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4.2.2.5. Recursos humans: gestió del professorat 

4.2.2.5.1 Gestió acadèmica 

� Òrgans de participació: 

L’equip directiu està compost pel director, el cap d’estudis i el secretari i es reuneix 

setmanalment (sense un horari massa establert). El director té les tasques següents: 

convocar reunions del claustre de professors, convocar reunions de Consell Escolar i la 

seva renovació, sol·licitar i justificar subvencions a diferents estaments (Generalitat, 

Diputació, etc.) d’acord amb la regidoria d’Educació, programar i dur a terme cursos de 

formació per als professors, fer els certificats del professorat i de l’alumnat, elaborar el 

pressupost de l’escola i les tarifes que han d’abonar els alumnes segons el pressupost 

municipal i controlar les partides pressupostàries municipals que fan referència a 

l’Escola Municipal de Música. 

El cap d’estudis confecciona els horaris d’alumnes, controla l’assistència d’alumnes i 

professors, convoca reunions informatives amb pares, estableix el calendari 

d’avaluacions generals (setmanes de seguiment) i tribunals examinadors (alumnes de 

nivell mitjà) i elabora la llista de places vacants per a les preinscripcions d’alumnes. 

El secretari aixeca les actes de reunions del Consell Escolar i el claustre de professors, 

elabora els certificats acadèmics ordinaris d’alumnes (expedient acadèmic, assistència, 

etc.), fa el control de l’inventari general de l’escola d’acord amb la secretària de 

l’ajuntament, i tramita i controla els préstecs d’instruments als alumnes d’acord amb 

l’AMPA (Associació de Mares i Pares) de l’escola. 

A més a més hi ha el G7,  format pels tres membres de l’equip directiu i quatre caps 

d’àrea: l’àrea de llenguatge, la d’adults, la d’instruments i la de formacions 

instrumentals. Es reuneix un vegada a la setmana durant una hora i els caps 

s’encarreguen de coordinar, a nivell de professorat, els diferents actes propis de la seva 

àrea. També comuniquen als professors les decisions del G7 i traslladen els 

suggeriments i inquietuds dels professors a l’equip.  
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El claustre de professors es reuneix un cop per trimestre (setembre, Nadal, Setmana 

santa i juny) i serveix per informar als professors de les novetats i els actes previstos 

durant l’any i escoltar suggeriments.  

Tots els professors, segons la seva jornada laboral, han de formar part d’una o més de 

les comissions de treball que es creen al començament de curs. Algunes comissions 

formades per aquest curs són: actes i decoració, Setmana cultural, Mostra Musical, fotos 

i vídeos, biblioteca, “Finale”, comissió pedagògica, memòria anual o revista. Les 

comissions treballen una hora a la setmana en horari no lectiu (de 16’30h a 17’30h). 

 

� Formació del professorat 

A l’Escola de Música d’Olesa hi ha 25 professors dels quals 23 estan titulats i 2 no. 

Dels que tenen la titulació superior, 6 la tenen de l’ESMUC (en alguns de les 

especialitats d’Interpretació), 2 del Pla 66 i 1 és Habilitat5. Els dos professors no titulats 

tenen el Grau Mig del Pla 66. 

Pel que fa a la formació continuada, el professorat de l’escola s’apunta normalment a 

cursos de l’ACEM o a d’altres que s’acotin a les necessitats pedagògiques de l’escola. 

 

4.2.2.5.2 Gestió laboral 

� Tipus de gestió 

L’Escola Municipal de Música d’Olesa és de gestió directe i el seu titular és 

l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.  

                                                 
5 Terme del decret 179/93 que volia regularitzar la situació de no titulació acadèmica dels professors de 
les escoles ja existents abans del decret. Un professor habilitat doncs, és aquell que està autoritzat per 
impartir classes ja que reuneix les condicions necessàries per fer-ho. També es contempla per a les noves 
titulacions. 
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� Remuneració 

El sou d’una jornada completa és brut és de 23.000 € /any. Suposa realitzar 35 hores 

setmanals de les quals 18 són lectives i 17 no lectives (11 de preparació i 6 presencials 

al centre). Una jornada parcial és la part proporcional.  Es contempla un complement: la 

retribució dels triennis amb 42 € mensuals (688 per any) per trienni treballat.  

El director disposa de 29 hores de la seva jornada per a la gestió de l’escola i té un 

12.000€. El cap estudis i el secretari hi dediquen 15 hores i el seu complement anual és 

d’11.000€. Cada membre del G7 té un complement de 1.500€ per dues hores de gestió. 

 

4.2.2.6. Recursos materials  

4.2.2.6.1  Ubicació 

Al centre del poble, l’escola ocupa una part del primer pis de la Casa de Cultura, al 

costat de la biblioteca municipal i a un extrem del parc municipal, on també hi ha 

l’ajuntament. L’edifici és municipal i les altres dependències de l’edifici són totes 

municipals amb la regidoria de cultura, la ràdio, la sala d’exposicions, l’auditori, el 

servei de català, entre d’altres.  

 

4.2.2.6.2  Banc d’intsruments 

L’escola disposa de 120 instruments, 100 dels quals son de préstec als alumnes.  

4.2.2.7. Recursos funcionals 

4.2.2.7.1 Pressupost anual 

L’escola té amb un pressupost de 700.000 €. 
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4.2.2.7.2 Franja lectiva 

Els horaris d’assignatures col·lectives i la majoria de les individuals estan compresos 

entre les 17’30 i les 22h. de dilluns a divendres. Hi han algunes classes individuals al 

matí o al migdia fins a les 16’30h. De 16.30h a 17’30h no hi ha cap classe, ja que és 

l’horari reservat per a les comissions de treball, reunions del G7 o claustres.  

 

4.2.2.8.  Àmbit relacional 

4.2.2.8.1 Participació de la comunitat educativa 

A l’Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat hi ha Consell Escolar i el primer 

es va constituir al 1994. L’última renovació (parcial) es va fer al 2008. És l’únic òrgan 

en que hi són representats alumnes, pares, professors, propietaris (ajuntament) i el 

personal no docent (conserges, administratius). Es reuneix  dues vegades l’any i serveix 

per informar als diferents estaments dels actes previstos, preus nous i de les novetats. Es 

fa coincidir amb el sorteig de lletra per a desempatar a les preinscripcions de l’escola i 

confeccionar així les llistes dels admesos i no admesos per al curs següent, dotant de 

transparència el procediment. 

 

4.2.2.8.2 Sistema d’atenció als usuaris 

Pel que fa a la comunicació interna entre el professorat, hi ha quatre claustres l’any. 

L’equip directiu es reuneix sempre que ho necessita i el G7  i les comissions una vegada 

a la setmana. L’hora de 16’30h a 17’30h està destinada a reunions i és un punt de 

contacte entre el professorat. La cap d’estudis i el secretari es comuniquen personalment 

amb els professors en els temes que els són propis. De les convocatòries a claustre, 

comunicats per escrit generals i correus electrònics se n’'administrativa. 

Els cartells interns es pengen al vestíbul, a l’oficina, a la porta d’entrada, a la sala de 

professors i a les aules. 
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Quant al sistema d’atenció als usuaris externs, és a dir, als alumnes i al públic en 

general, hi ha una administrativa i l’horari d’oficina és de 17h a 21h. Les seves tasques 

són d’informació, preinscripcions, matrícules, baixes, modificacions de matrícula, 

formes de pagament. A més a més, s’encarrega de l’elaboració i distribució de 

comunicats generals als alumnes o àrees determinades, les cartes personalitzades 

repartides pels professors de llenguatge o els tutors, la recollida de autoritzacions i 

resguards d’ingrés per a sortides, impresos de préstec d’instrument, peticions 

d’entrevista amb el director o el cap d’estudis i queixes o peticions de pares o alumnes. 

També elabora i distribueix les cartes, notes i autoritzacions per a sortides, els cartells i 

els programes de mà per als concerts. De moment, no s’envien correus electrònics als 

alumnes. 

Actualment la revista la confecciona la comissió revista, es penja a la web, i es deixen 

alguns exemplars impresos a secretaria. Els cartells per a aparadors els distribueix 

l’ajuntament. 

També s’utilitza la ràdio local, revistes locals i la web i la intranet de l’ajuntament6 per 

donar a conèixer les notícies de l’escola. Els correus electrònics a entitats i a tots els 

treballadors de l’ajuntament, ho fan els responsables municipals. 

A la Casa de Cultura hi ha servei de consergeria matí, tarda i caps de setmana, que 

comparteixen els diferents estaments municipals de l’edifici. S’encarreguen d’obrir i 

tancar la calefacció, aire condicionat, i tanquen la porta del carrer a les 22 h. 

                                                 
6 http://www.olesam.cat/Ajuntament.htm 
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4.2.3. Escola Municipal de Música “El Faristol” de Roda de Ter-L’Esquirol 

4.2.3.1. Contex musical de Roda de Ter i Santa Maria de Corcó L’Esquirol 

Roda de Ter i Santa Maria de Corcó L’Esquirol són dos municipis de la comarca 

d’Osona de 6.015 i 2.293 habitants respectivament7.  L’Escola Municipal de Música “El 

Faristol” és la primera escola de música que es crea en aquests dos municipis i, a banda 

d’aquesta, a Roda de Ter hi ha un cor al casal d’avis,i a L’Esquirol un cor d’adults. 

Anteriorment hi havia hagut un grup de quatre grallers a L’Esquirol, però que 

actualment ja s’ha dissolt. 

L’escola comença a funcionar a començaments dels anys setanta a Roda de Ter. No és 

fins el 2004 que les dues poblacions signen el conveni de col·laboració en què el titular 

de l’escola de música és l’Ajuntament de Roda de Ter, que és fa responsable últim de la 

gestió econòmica i de recursos humans. La relació entre les Administracions locals es 

duu a terme través d’un conveni de col·laboració signat per tal d’optimitzar els costos i 

els recursos dels que disposen i oferir un servei de més qualitat. Es formalitza l’1 de 

setembre de 2004 i es revisa l’1 de gener de 2006. És vigent fins a data d’avui. L’oferta 

educativa i el criteri d’obertura en funció dels nombre d’alumnes és la mateixa a tots 

dos municipis. 

Al curs 2006-2007, però, amb la amb la incorporació de nous docents i un canvi de 

perfil dels claustre de professors hi ha un punt d’inflexió a l’escola que la porta a un nou 

funcionament i l’inici també d’un nou model educatiu.  

 

4.2.3.2. Dades de l’Escola 

L’escola té 103 alumnes (64 a Roda de Ter i 39 a l’Esquirol) amb una franja d’edat 

entre els 4 i els 70 anys. Compta amb 14 professors i un conserge. El seu titular és 

l’Ajuntament de Roda de Ter. 

                                                 
7 Idescat. Institut d’Estadística de Catalunya 
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4.2.3.3. Projecte de Centre 

4.2.3.3.1 Objectius del centre i metodologia 

L’Escola Municipal de Música “El Faristol” de Roda de Ter-L’Esquirol és un centre 

públic que es crea amb la finalitat d’oferir una formació musical de qualitat enfocada a 

tots els públics. El centre vol satisfer les expectatives i les necessitats de tots els 

col·lectius amb la finalitat de donar resposta als seus interessos rendibilitzant el recursos 

de la manera més òptima. Els seus objectius són: 

- Fomentar des de la infància l’interès envers la música. 

- Atendre la demanda social garantint la democratització cultural. 

- Procurar una formació musical que permeti gaudir de la pràctica artística individual i 

de conjunt. 

- Garantir una oferta educativa que doni resposta tant a alumnes que vulguin fer de la 

música la seva professió com a aquells que vulguin gaudir-ne a nivell amateur. 

- Adequar la programació dels ensenyaments als interessos, la dedicació i el ritme 

d’aprenentatge de l’alumne. 

- Potenciar la pedagogia de grup com a eina de formació musical a la classe 

d’instrument. 

- Atendre la diversitat de l’alumnat (totes les edats, condicions socials i nivells de 

desenvolupament físic i intel·lectual). 

Concretament pel curs 2009-2010, l’escola té els següents objectius: 

- Garantir la formació continuada mitjançant professors convidats, jornades 

d’autoformació i facilitant l’assistència a activitats formatives externes. 

- Dissenyar i implementar un projecte anual que impliqui la participació del màxim 

nombre d’alumnes. 
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- Crear dinàmiques de treball en equip en el claustre de professors perquè s’incentivi 

la innovació educativa. 

- Continuar el disseny i l’elaboració del Projecte Curricular de Centre de manera 

participativa amb el claustre. 

- Garantir el coneixement i l’ús del PCC en la pràctica docent. 

- Portar a terme un anàlisi diagnòstic del territori amb la finalitat de conèixer les 

característiques socioculturals de l’entorn. 

- Dissenyar activitats de durada determinada dirigides a col·lectius específics dels 

municipis (adults, gent gran, petits, nadons, etc.) utilitzant la música com a vehicle de 

transformació social. 

- Cercar fonts de finançament extraordinaris com subvencions per projectes, 

patrocinis o concursos de pedagogia (projectes d’innovació pedagògica amb premis 

econòmics).  

Així doncs, “El Faristol” vol recollir i atendre les necessitats que es generen en l’àmbit 

de l’educació musical i al mateix temps garantir el dret de participació cultural activa 

dels ciutadans oferint oportunitats de pràctica musical de qualitat. Es vol donar resposta 

a les demandes de tots els alumnes, no només els que tenen talent, i és per això que 

l’organització de l’escola es centre en un context específic i s’adapta a les necessitats 

dels seus usuaris.  

Durant el curs 2008-2009, mitjançant les comissions pedagògiques,  es va fer una 

revisió del PEC i es va començar la redacció del PCC, cosa que s’està materialitzant 

aquest curs 2009-2010.  



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

98 

4.2.3.4. Oferta formativa 

L’Escola Municipal de Música “El Faristol” de Roda de Ter-L’Esquirol ofereix:  

 

4.2.3.4.1 Oferta instrumental 

Cant Baix elèctric Trombó 

Gralla Guitarra clàssica Trompa 

Clarinet Guitarra elèctrica Trompeta 

Flauta de bec Piano Violí 

Flauta travessera Saxofon Violoncel 

Bateria Teclats  

 

4.2.3.4.2 Formacions 

Hi ha quatre conjunts instrumentals de Formació Bàsica: dos a Roda de Ter i dos a 

L’Esquirol. D’aquests quatre, dos són per a 1r. Cicle i dos per a 2n. Cicle (tot i que en 

aquest últim hi ha alguns alumnes de Formació Avançada).   

En total, hi ha 34 alumnes que toquen en algun conjunt dels 75 que fan instrument.  
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4.2.3.4.3 Per als més petits 

Sensibilització 1 (P4) Sensibilització musical 1 sessió de 45 min 

Sensibilització 2 (P5) Sensibilització musical 2 sessions de 45 min 

Música i moviment 45 min 

Roda d’instruments 45 min 

Iniciació 1 

(1r. Primària) 

 

Cor 45 min 

Música i moviment 45 min 

Cor 45 min 

Instrument * 45 min 

Iniciació 1 

(2n. Primària) 

Conjunt Orff 45 min 

* En grup de 2 alumnes 
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4.2.3.4.4 Formació Bàsica 

Instrument 45 min* 

Cor 45 min 

Conjunt instrumental 45 min 

FB 1r. cicle A 

(3r. Primària) 

 

Cambra/Combo (1) 45 min 

Instrument 45 min* 

Cor 45 min 

FB 1r cicle B 

(4t. Primària) 

 

 
Conjunt instrumental o 

Cambra/Combo 

45 min 

Instrument 45 min* 

Cor 1 h 

Conjunt instrumental 45 min 

Cambra/Combo 45 min 

FB 2n cicle A 

(5è. Primària) 

 

Llenguatge Musical 45 min 

Instrument 45 min* 

Cor 1 h 

Conjunt instrumental o 

Cambra/Combo 

45 min 

FB 2n cicle B 

(6é. Primària) 

 

Es pot fer un segon instrument – 45 min * 
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* En grup de 2 alumnes 

(1) Combo: amb bateria i/o instruments elèctrics. 

 

4.2.3.4.5 Formació avançada 

Instrument individual o en grup (1) ratio 30 min/alumne 

Conjunt instrumental 45 min 

Cambra/Combo 45 min 

A 

(1r. ESO) 

No convalida ESO 

 

Arranjaments i transcripció o 

improvisació 

45 min 

Instrument individual o en grup(1) ratio 30 min/alumne 

Conjunt instrumental 45 min 

Cambra/Combo 45 min 

Cor 1 h 

B 

(2n. ESO) 

Sí convalida ESO 

 

Arranjaments i transcripció o 

improvisació 

45 min 

Instrument individual o en grup(1) ratio 30 min/alumne 

Conjunt instrumental 45 min 

Cambra/Combo 45 min 

C 

(3r. ESO) 

Sí convalida ESO 

 

2n. instrument  45 min (2) 
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Arranjaments i transcripció o 

improvisació 

45 min 

Instrument individual o en grup(1) ratio 30 min/alumne 

Conjunt instrumental 45 min 

Cambra/Combo 45 min 

2n. instrument  45 min (2) 

Cor 1 h 

Arranjaments i transcripció 45 min 

D 

(4t. ESO) 

Sí convalida ESO 

 

Improvisació 45 min 

(1) Segons el criteri del professorat 

(2) En grup de 2 alumnes 

No és obligatori convalidar amb la ESO i la dedicació lectiva la trien les famílies. Hi ha 

opcions amb més i menys càrrega lectiva en funció dels interessos dels alumnes.  

En general, es dóna prioritat a l’edat i s’intenta que els nivells establerts a l’escola de 

música vagin amb els de l’escola de primària, així com que els alumnes vagin amb 

companys de la seva mateixa edat. No obstant això, en activitats concretes (sobretot les 

que es fan fora del centre) es barregen alumnes de totes les edats i nivells.  
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4.2.3.4.6 Música a mida:  

Programa per a joves a partir de 12 anys i sense límit d’edat. Es poden triar tres 

assignatures sense necessitat de formació musical prèvia: 

Cor infantil (de 6 a 9 anys) 45 min 

Cor grans (de 10 a 16 anys) 1 h 

Cor adults 1 h 

Llenguatge musical adults 45 min 

Arranjaments i transcripció i improvisació 

(amb requisits musicals previs)  

45 min cadascuna 

Cambra/Combo 45 min 

Toques en un grup* 1 h 

Instrument (2 alumnes) 45 min 

Instrument (1 alumne) 30 min 

Conjunt instrumental 45 min 

* És una oferta per a grups musicals “de garatge”, grups que ja existeixin i vulguin 

treballar amb un músic professional per composar temes, fer versions, treballar solos, 

estructures.etc. Actualment no n’hi ha cap d’apuntat. 
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4.2.3.4.7 Música i Comunitat 

A través d’aquesta àrea, l’escola té l’objectiu de sensibilitzar la societat de la 

importància de les expressions artístiques en el desenvolupament social. Amb projectes 

que explorin la dimensió social de l’art, la finalitat de la Música i Comunitat és 

fomentar la pràctica artística i afavorir els processos participatius de la comunitat. Es  

vol facilitar l’accés a la cultura i als llenguatges expressius mitjançant la pràctica 

musical col·lectiva. 

Durant aquest curs es planifica i dissenya el projecte: es realitza una anàlisi exhaustiva 

del territori, de les demandes dels col·lectius amb més necessitats i s’estableixen 

contactes amb les entitats culturals i educatives de Roda de Ter i L’Esquirol. A partir 

del curs 2010-2011 s’implantarà i desenvoluparà.  

 

4.2.3.4.8 Activitats fora del centre 

o Fira de pessebristes a Roda de Ter. 

o El Concert de Nadal a Roda de Ter.  

o 2a. Cantata Infantil: “El nen enamorat de la lluna”. 

o El Raid dels Austesants.  

o Projecte: “L’Òpera com a vehicle d’aprenentatge”.  

o La Xaranga de Sant Jordi. 

o Tallers del Pla Educatiu d’Entorn. 

o Concert de Final de Curs a Roda de Ter. 

o 3es. Colònies Musicals. 

o Participació a la revista de Roda de Ter mitjançant articles mensuals.   
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4.2.3.5. Recursos humans: gestió del professorat 

4.2.3.5.1 Gestió acadèmica 

� Òrgans de participació 

L’equip directiu és l’òrgan que gestiona i organitza el claustre, decideix junt amb el 

titular del centre la línia pedagògica que ha de seguir l’escola, dissenya el Pla Anual i 

s’encarrega que aquest es desenvolupi correctament tant funcionalment com qualitativa. 

Està format per la directora, la coordinadora acadèmica i la coordinadora d’activitats per 

a la ciutadania, i es reuneix dos cops per setmana en dues sessions de dues hores 

(aproximadament). La directora és la representant del centre i s’encarrega de la gestió 

econòmica, la relació amb els titulars, el préstec, el seguiment de les comissions, el 

correu, les absències i els permisos, les hores programables, les actes de les reunions de 

l’equip directiu, els certificats i la redacció de la memòria anual.   

La coordinadora acadèmica arxiva tota la documentació, elabora les actes de reunions 

dels claustres, gestiona el programa informàtic, s’encarrega de les activitats de l’escola 

(audicions, concerts, classes obertes, projecte de final de curs), demana el material a 

l’ajuntament, actualitza el blog, fa horaris i llistes, les matrícules i les notes de premsa.  

La coordinadora de les activitats per a la ciutadania és l’encarregada de tot el que 

implica la relació amb els pares, els alumnes, els CEIPs i les altres regidories, les 

activitats municipals fora de l’escola, la coordinació amb els professors del CEIPs,  

elabora les actes de les reunions de l’equip directiu fora dels claustres i de les actes de 

reunions dels claustres, i redacta els informes de formació i avaluació del professors al 

final de curs. 

El claustre de professors és l’espai de participació del professorat. Es reuneix un dijous 

de cada mes, aproximadament de 10’30h a 12’30h, per discutir, consensuar, avaluar i 

programar totes les qüestions referents a la didàctica, la pedagogia i l’organització de 

l’activitat de l’escola. Serveix com a eina d’informació de l’equip directiu, per exposar 

la feina feta de les comissions, per dissenyar projectes i bàsicament per posar en 

contacte a tot l’equip docent, ja que en cap moment coincideix a l’escola pels diversos 
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horaris. És l’encarregat d’aprovar el PCC i per primera vegada aquest curs 2009-2010 el 

claustre té també la responsabilitat de gestionar part del pressupost del Capítol 2. Són 

d’assistència obligatòria i es comptabilitzen amb hores programables.  

Dins del claustre de professors hi ha diverses comissions per afavorir l’organització 

d’activitats, el treball en equip i el disseny de projectes. Les comissions grups petits 

grups de treball encarregats de la planificació, el disseny i l’execució d’activitats. N’hi 

ha de dos tipus. Les permanents tenen una durada anual i tracten temes de reflexió, 

autoformació i suporten el gruix ideològic de l’escola. Les d’activitats puntuals es creen 

en funció de les necessitats de l’escola. Aquest curs les comissions que funcionen i les 

seves tasques són les següents:  

- La comissió de blog i recursos a la xarxa actualitza el blog i es dedica a la recerca de 

noves tecnologies com programes de suport i gestió de documents on-line. 

- La comissió de la revista de l’escola publica cada quadrimestre “El Faristol News”, 

un revista per a tota la comunitat educativa amb un centre d’interès i continguts 

determinats. 

- La comissió de Santa Cecília organitza una activitat musical-pedagògica per als 

alumnes de primària o secundària de les escoles o instituts de Roda de Ter i L’Esquirol. 

- La comissió de la xaranga munta els tallers dels passa-carrers per quan sigui 

necessari en alguna celebració dels municipis. 

- La comissió del concert de Nadal organitza els concert de Nadal (lloc, materials, 

programes, horaris, etc.). 

- La comissió de l’Òpera gestiona tot el que es necessari pel projecte d’aquest curs 

2009-2010 “L’Òpera com a vehicle d’aprenentatge”. 

- La comissió pedagògica és anual: revisa el Projecte Educatiu i dissenya el Projecte 

Curricular. 

Cada professor participa en les comissions que més li interessen en funció de la seva 

disponibilitat i de les pròpies aptituds que la feina requereix. Aquestes hores es 
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comptabilitzen en hores programables. Cada comissió tria un responsable encarregat de 

redactar les actes, prendre notes i comunicar-se amb l’equip directiu pels materials, 

l’espai, etc. De cada reunió de la comissió en surt una acta i, quan s’acaba el projecte, 

s’omple un informe final una graella d’avaluació de recollida de dades.  

 

� Formació del professorat 

L’esola té 14 professors dels quals 9 estan titulats i la resta en estan en procés.  

D’aquests 9 titulats, 7 ho són de l’ESMUC (4 en alguna de les especialitats de de 

Pedagogia i 3 en alguna de les d’Interpretació) i 2 de Pla 66. Dels professors que estan 

en procés, hi ha 2 Mestres en especialitat de Música.  

Durant el curs es fan tres jornades de formació la temàtica de les quals gira entorn de les 

necessitats expressades en l’ultima avaluació del curs que es fa el mes de juliol. El 

primer curs de formació és durant el mes de setembre i és d’autoformació entre el 

professorat. A més, el docents poden sol·licitar validar hores programables a través de 

cursos de formació fets fora del centre. Per fer-ho, han de presentar una instància a 

l’equip directiu, que decideix la idoneïtat de la formació i en nombre d’hores validables 

en funció del varem.  

 

4.2.3.5.2 Gestió laboral 

� Tipus de gestió 

El titular de l’escola és l’Ajuntament de Roda de Ter i per tant és el responsable de la 

gestió econòmica, administrativa i de recursos humans. La relació entre les 

administracions de Roda de Ter i L’Esquirol es realitza a través d’un conveni de 

col·laboració que es va signar l’1 de setembre de 2004. A través d’aquest, s’acorda 

mantenir una única escola de música conjunta. Actualment l’oferta educativa i el criteri 

d’obertura en funció dels nombre d’alumnes és la mateixa als dos municipis.  
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� Remuneració 

El sou d’una jornada completa és de 23.000 € /any. Suposa realitzar 37’5 hores 

setmanals de les quals 22 són lectives i 15’5 no lectives (8’5 de preparació i 4 de 

programables). Una jornada parcial és la part proporcional.   

El còmput de les hores programables el porta l’equip directiu sota supervisió del cap de 

Recursos Humans de l’ajuntament. Periòdicament els professors reben una graella amb 

l’estat de les seves hores programables. Una jornada parcial és la part proporcional.  

Les tres membres de l’equip directiu disposen 8’5 hores cadascuna  de la seva jornada 

per a la gestió de l’escola. Tenen un complement anual de 3000 € per cap.  

 

4.2.3.6. Recursos materials  

4.2.3.6.1 Ubicació 

A Roda de Ter s’utilitzen les instal·lacions del tercer pis de l’edifici Municipal de Can 

Planolets i els dos CEPIs del municipi (CEIP Roda i Verge del Sòl de Pont), on s’hi fan 

una classe de sensibilització musical un cop a la setmana. Això succeirà fins que es 

puguin usar les instal·lacions de la nova escola de música a l’edifici de La Blava.  

En el cas de L’Esquirol, s’utilitzen les instal·lacions del CEIP El Cabrerès fins que 

s’adjudiqui un emplaçament més adient.  

 

4.2.3.6.2 Banc d’instruments  

L’escola té 79 instruments, dels quals 35 són de préstec per als alumnes.  
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4.2.3.7. Recursos funcionals 

4.2.3.7.1 Pressupost anual 

El Faristol té un pressupost de 152.440 €.  

 

4.2.3.7.2 Franja horària lectiva 

Les classes es realitzen els següents dies: 

- Els dilluns: 

� Roda de Ter: de 17’00h a 21’30h. 

� L’Equirol: de 17h a 21’30h. 

 

- Els dimarts:  

� Roda de Ter: de 17’30h a 21’30h. 

� L’Equirol: de 17h a 19’30h. 

- Els dijous:  

� Roda de Ter: de 13’15 a 14’30 i de 17:30h a 21:30h.  

� L'Esquirol: de 17’15h a 20’30h.  

 

4.2.3.8.  Àmbit relacional 

4.2.3.8.1 Participació de la comunitat educativa 

No hi ha consell escolar ni mai ni ha hagut. 
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4.2.3.8.2 Sistema d’atenció als usuaris 

Pel que fa a la comunicació interna entre el professorat, hi ha un claustre cada mes i 

totes les reunions de comissió que siguin necessàries. Altres eines de comunicació són 

el correu electrònic i eines on line, com el doodle o els googledocs. Els espais de 

comunicació informals com el cotxe d’anar i venir de l’escola, els dinars i els cafès 

abans de començar són també de gran utilitat. A més a més, hi ha molts professors que 

coincideixen a l'ESMUC o a altres escoles. A part d’això, cada professor té una gabeta 

que ha de revisar setmanalment i també hi ha gabetes pels permisos, per les nòmines 

signades, pel material, per la memòria anual o per al préstec.  

Quant al sistema d’atenció als usuaris externs, es fan circulars que s’envien per correu 

electrònic (excepte a les famílies que no en tenen, que són poques i se’ls contacta 

telefònicament). A més a més hi ha el blog de l’escola8  amb tota la informació (horaris, 

llocs etc.), es fa una revista quadrimestral (“The faristol News”) i l’escola participa 

també a la revista de Roda de Ter mitjançant articles mensuals.   

Hi ha un conserge que és a Roda de Ter dimarts i dijous de 17’30h a 19’30h. Fa tasques 

de reprografia, està amb els alumnes quan tenen estones entre classes i fa inventaris i 

arxiu. No hi ha secretaria ni oficina, i les tasques administratives (informació, 

preinscripcions, matrícules, baixes, modificacions de matrícula, pagament, elaboració i 

recollida de circulars i comunicats generals, programes, etc.) es fan bàsicament entre 

l’equip directiu i el professorat a través de les comissions.  

                                                 
8 (http://escolaelfaristol.wordpress.com) 
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4.3. Fase interpretativa  

Mataró és una gran ciutat de 121.722 habitants que, anteriorment a la creació de 

l’Escola Municipal de Música, tenia —i segueix tenint encara— una gran i variada 

oferta musical més o menys estesa per tota la ciutat (escoles de música privades, 

activitats extraescolars o agrupacions). Al mateix temps però, tal i com explica Vilar 

(2006), totes les entitats i organitzacions que promovien les activitats musicals tenien 

molt poca relació i totes desenvolupaven la seva tasca de manera molt independent. La 

funció de l’Escola Municipal de Música de Mataró ha estat no només la d’ampliar una 

oferta formativa que fins aleshores no hi havia a la ciutat, sinó també —tot i la seva 

complexa organització a nivell d’infraestructures i d’ubicació en el territori— la 

d’incrementar una oferta formativa planificada en el seu desenvolupament i 

cohesionada en els àmbits pedagògic i metodològic. A més, explicita l’objectiu d’arribar 

al màxim nombre de persones possible.  

Olesa de Montserrat és una població mitjana, de 23.301 habitants, que té una forta 

tradició musical amb agrupacions, entitats, escoles i associacions relacionades amb la 

música i l’educació musical. Dins d’aquest context tan ric, l’escola de música ha inserit 

la seva activitat musical en la del municipi, integrant-se i formant part de la seva vida 

cultural i artística.   

Pels municipis de Roda de Ter i Santa Maria del Corcó-L’Esquirol, l’aparició de 

l’escola ha suposat un canvi substancial en l’àmbit cultural i, més concretament, 

musical. Per aquestes dues poblacions de 6.015 i 2.223 habitants respectivament —on 

abans de la creació de l’escola només hi havia una coral a cada municipi—, tenir un 

centre educatiu que ofereix educació musical ha suposat una oportunitat de 

revitalització cultural, sobretot per als infants i els més joves. I és que l’Escola “El 

Faristol” desenvolupa la seva tasca educativa posant molt d’èmfasi en la relació amb les 

entitats i els centres educatius de les dues poblacions.  
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4.4. Fase de juxtaposició 

En aquesta penúltima fase de l’estudi contraposarem diversos aspectes que hem cregut 

rellevants de les escoles de música estudiades i en traurem conclusions. A efectes 

numèrics, presentarem les dades dels municipis Roda de Ter i Santa Maria el Corcó-

L’Esquirol conjuntament, per tal de poder fer les comparacions necessàries. 

Compararem la realitat de les escoles en les següents categories: impacte de l’escola de 

música al municipi, model i projecte (documents estratègics, model educatiu, 

metodologia, oferta formativa), recursos humans (estructura organitzativa i òrgans de 

govern, formació del professorat, titularitat i gestió, jornada laboral i remuneració), 

recursos materials i funcionals (ubicació, banc d’instruments, franja d’horari lectiu i 

pressupost anual) i canals de comunicació (sistema d’atenció al públic).  

 

4.4.1.  Impacte de l’escola de música a la població 

 

De les dades d’aquest quadre, se’n desprèn que Olesa de Montserrat és l’escola amb 

major impacte percentual en la població, seguida de Roda de Ter-L’Esquirol i després 

Mataró.  

De forma genèrica, podríem observar una proporció inversa entre el nombre d’habitants 

de la població i l’impacte de la seva escola municipal de música en nombre d’alumnes. 

Aquest fet es corrobora en el cas de Mataró i Roda de TeR-L’Esquirol. Ens trobem 

 Habitants Alumnes de l’escola % de població  que va a 
l’escola 

Mataró 121.722 826 0,6 % 

Olesa 23.301 397 1,7 % 

Roda -L’Esquirol 8.308 103 1,2 % 
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però, en el cas d’Olesa, que tot i ser una població que podem anomenar mitjana pel seu 

número d’habitants, és la que té el % més alt. Aquest fet, pot ser degut a que, tot i ser un 

municipi més gran que Roda de Ter-L’Esquirol, l’escola de música està molt més 

consolidada que en aquesta població de la comarca d’Osona. I és que cal tenir en 

compte dos factors en referència a aquest fet: en primer lloc, que l’escola d’Olesa és 

més antiga que la de Roda de Ter-L’Esquirol i, en segon lloc, que la tradició musical  i 

el context cultural d’Olesa és molt més ric que el de les dues poblacions de la comarca 

d’Osona.   

Un recent estudi elaborat conjuntament per EMIPAC (Escoles de Música d’Iniciativa 

Privada Associades de Catalunya ) i el DEGC (Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya) (2009) conclou que a Catalunya el percentatge de població 

que assisteix a escola de música és del 1,13 %, tot i que aquest indicador es pot 

desglossar en un 0,61 % que estudia en centres autoritzats, un 0,32 % que ho fa en 

centres no autoritzats, i un 0,20 % que els autors afegeixen com a supòsit.  

En referència a aquestes dades, veiem que Roda de Ter-L’Esquirol i Olesa estan per 

sobre del total i molt per sobre de la mitjana dels centres autoritzats, probablement pel 

fet que son escoles consolidades o de tradició, especialment Olesa, com ja he dit 

anteriorment. En canvi, Mataró, de creació recent, està per sota de la mitjana, i la raó 

podria raure en què és una ciutat gran i amb un ventall ampli d’oferta privada.  

 

4.4.2. Model i projecte 

4.4.2.1. Documents estratègics: PEC, PCC, RF 

De totes tres escoles, curiosament la més antiga, que és la d’Olesa, no té cap document 

estratègic elaborat. Roda de Ter-L’Esquirol, en canvi, que és una escola creada més 

recentment, ha elaborat el seu PEC i té en tràmit la redacció del PCC. L’Escola 

Municipal de Música de Mataró, la més nova de totes tres, té els continguts del PEC 

disseminats en molts documents diferents, però no l’ha elaborat com a tal. El PCC 

també està en fase de realització per tenir-lo a final d’aquest curs.  
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Malgrat que cap de les tres escoles no té el RF formulat, en tots tres casos s’està fent un 

fort esforç per instaurar unes dinàmiques de funcionament determinades —reunions per 

àmbits, comissions, tutories, horaris i funcions, etc.— i la funció del RF d’alguna 

manera està suplerta per aquesta acció directiva. En els casos d’Olesa i “El Faristol”, 

que no tenen en el seu organigrama grans departaments ni cap organització molt fixada, 

és habitual la creació, a començament de curs, de diverses comissions de professorat 

que s’encarreguen de diverses qüestions, àmbits o tasques formulades al Pla Anual, i 

que donen suport a l’equip directiu en la seva tasca de gestió. 

 

4.4.2.2. Model educatiu i metodologia   

A l’Escola Municipal de Música de Mataró hi ha la intenció clara de projectar l’escola 

entre dos models: el model nord i centreeuropeu pel que fa a l’educació musical (a 

través d’una educació funcional i significativa, de la pedagogia de grup i de la pràctica 

musical en conjunts) i el model anglès en la vessant de música i comunitat (en el seu 

enfocament d’acció educativa i cultural de proximitat).  

L’objectiu bàsic de l’escola d’Olesa és fomentar l'interès cap a la música des de la 

infància tenint en compte la demanda social del municipi. Totalment integrada a la vida 

d’Olesa, l’escola vol oferir una cultura musical de caràcter pràctic fomentant la 

integració social a través de la música per fer arribar l’educació musical al màxim de 

població possible.  

Pel que fa a Roda de Ter-L’Esquirol, la seva finalitat principal és donar resposta a les 

necessitats dels seus usuaris en educació musical per garantir una participació ciutadana 

activa i una democratització cultural.  

En tots tres centres la base de la metodologia és la pràctica musical activa mitjançant la 

pedagogia de grup.  

Per tant, són tres escoles que ideològicament i metodològicament tenen la mateixa 

filosofia: ofereixen una educació centrada bàsicament en la pràctica musical en grup i 

en la implicació de la societat en el terreny musical.  
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4.4.2.3. Oferta formativa 

4.4.2.3.1 Oferta instrumental 

A l’escola de música de Mataró ofereixen els següents 21 instruments: violí, viola, 

violoncel, contrabaix, flauta travessera, flautes de bec, clarinet, saxofon, trompeta, 

trombó, tuba, bombardí, guitarra, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, piano, teclats, 

flabiol, gralla i percussió.  

A la d’Olesa en tenen 23: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet, 

saxofon, oboè, trombó, trompa, trompeta, tuba, bombardí, guitarra, guitarra elèctrica, 

baix elèctric, piano, cant, bateria, acordió, fiscorn, tenora i tenora.  

Al Roda de Ter-L’Esquirol 17: violí, violoncel, flauta travessera, flauta de bec, clarinet, 

saxofon, trompa, trompeta, trombó, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, piano, 

teclats, cant, gralla i bateria.  

Si observem la quantitat d’instruments, constatem que l’escola de música d’Olesa és la 

que n’ofereix un ventall més ampli, tot i que no és l’escola amb més alumnes. D’altra 

banda, s’ha de tenir en compte la varietat i, altre cop Olesa, lògicament perquè n’ofereix 

més que les altres dues escoles, té una major diversitat instrumental. Per exemple, és 

l’única de totes tres escoles que té instruments de cobla. Val la pena, també, emfatitzar 

l’oferta que presenta “El Faristol” com a escola amb menys alumnes. I és que tot i 

aquest fet, té instruments minoritaris com la trompeta, la trompa i el trombó. Finalment, 

veiem que en totes tres escoles, no només hi ha instruments simfònics sinó que també 

contemplen instruments elèctrics i de música tradicional.  

Pel que fa a l’oferta instrumental, una dada a tenir en compte és el número de nens per 

instrument que s’ofereix a l’escola: a Mataró s’ofereix un instrument diferent per cada 

39 alumnes, mentre que a Olesa és un cada 17 i a Roda de Ter-L’Esquirol un cada 6.  

Les dades dels dos primers centres permeten suposar una distribució equilibrada del 

nombre d’alumnes per instrument. És possible comptar amb els efectius necessaris per 

crear conjunts instrumentals equilibrats (per exemple, una orquestra de corda pot tenir 

una plantilla de 10-8-6-4-2).  
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Analitzem concretament “El Faristol” pel que fa aquest aspecte. És una escola 

relativament petita comparada amb les altres dues, però té una oferta —amb un claustre 

de 14 professors— de 17 instruments diferents. Si aquestes dades ens indiquen que la 

mitjana d’alumnes per instrument que s’ofereix és de 6, hem de pensar, per exemple, 

que no seria gaire habitual que hi haguessin 6 alumnes dels instruments minoritaris com 

són la trompa, la trompeta i el trombó. Amb seguretat, doncs, alguns professors fan 

classes de més d’un instrument, i aquesta és la raó que permet diversificar tant l’oferta 

en una escola de petites dimensions. D’aquest funcionament —que probablement 

presenta unes dificultats de gestió molt específiques— en resulta un model d’escola més 

atractiu pedagògicament i funcional, doncs l’oferta instrumental és variada i permet 

també l’existència de conjunts instrumentals molt diferents.  
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4.4.2.3.2 Oferta de conjunts instrumentals 

En el cas de l’oferta de conjunts, ens centrarem en els grans conjunts instrumentals de 

les escoles, ja que els conjunts orff, els cors i les cambres i els combos (de format més 

petit) tenen un tractament diferent a cada centre i no hi aprofundirem.  

 

 
Número 

d’alumnes de 
l’escola 

Número 
d’alumnes 

d’instrument 

Número alumnes 
que toquen en un 

conjunt 

% d’alumnes que 
toquen en un 

conjunt 

Mataró 826 328 328 100 % 

Olesa 397 271 148 54,6 % 

El Faristol 103 75 34 45,3 % 

 

Aquest quadre ens presenta les dades relatives al nombre d’alumnes que toquen en un 

conjunt instrumental. Mataró té un 100 % integrat en conjunts, mentre que les altres 

dues escoles estan al voltant del 50 %. Això es deu a que Mataró integra l’ensenyament 

d’instrument i conjunt des del primer curs, mentre que Olesa i “El Faristol” tenen 

conjunts on els alumnes s’integren més tard. Tanmateix, és interessant d’observar que 

ambdues escoles presenten e1 percentatge d’alumnes que estan tocant a conjunts al 

voltant del 50 %.  
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 Conjunts 
instrumentals 

Alumnes d’instrument 
per conjunt 

Mitjana d’alumnes 
per conjunt 

Mataró 16 20 20 

Olesa 15 18 9,8 

El Faristol 4 18 8,75 

 

Podem veure en aquest quadre ens que en totes tres escoles hi ha una dada molt similar 

de nombre de conjunts en relació al nombre d’alumnes: es mouen al voltant d’un 

conjunt cada 18-20 alumnes. El fet que totes tres escoles tinguin un nombre molt 

diferent d’alumnes d’instrument (dada que podem observar al quadre anterior) fa que la 

mitjana d’alumnes per conjunt sigui més gran a les escoles més grans.    

 

4.4.2.4. Agrupament del professorat i de l’alumnat 

Totes tres escoles comparteixen, en la majoria dels casos, la forma d’agrupar tant el 

professorat com l’alumnat. Pel que fa a l’organització vertical de l’alumnat, en primer 

lloc presenten, l’ensenyament per cicles, és a dir, que hi ha graus prou amplis (més d’un 

curs) que respecten el progrés i el ritme de l’alumne. En segon lloc, tenen una agrupació 

multigraduada —tot i l’organització per cicles—. Això significa que una de les 

variables d’organització són els nivells d’etapa, però també es té en compte realitzar 

agrupaments no homogenis amb alumnes de diferents edats i nivells, que seria el cas 

dels conjunts instrumentals.  

Quan a l’organització horitzontal de l’alumnat, d’una banda totes tres escoles fan 

agrupacions homogènies amb un criteri igual de selecció (que pot ser el nivell o l’edat). 

Cal tenir en compte, però, que si bé a Olesa i a Roda de Ter-L’Esquirol prima l’edat per 

sobre el nivell, a Mataró no és així. En aquest últim cas, hi ha grups molt barrejats 

d’edats ja que es dóna més importància al nivell que un alumne pugui tenir al fet que 
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vagi amb persones que comparteixin edat. De l’altra, tenen programes per matèries 

separades en nivells avançats, però en els inicials, les matèries s’agrupen i es combinen 

de forma interdisciplinària.  

I en referència a l’agrupament flexible de l’alumnat, totes tres escoles contemplen el 

treball per projectes, és a dir, que hi ha una agrupació dels alumnes al voltant d’un fet 

des d’una perspectiva pluridisciplinària. El cas més clar són els Projectes Comunitaris 

de l’escola de Mataró (aspecte que està en procés també a Roda de Ter-L’Esquirol). Els 

tallers que organitzen a Olesa també en són un exemple. I qualsevol de les activitats que 

totes les escoles organitzen fora del centre per una esdeveniment concret —normalment 

relacionat amb el municipi— també és una manera de fer-ho.   

 

4.4.3. Recursos humans 

4.4.3.1. Estructura organitzativa i òrgans de govern 

L’equip directiu de l’Escola Municipal de Música de Mataró està format per cinc 

persones: el director i un responsable de cada àmbit. És a dir: un de l’àmbit d’Iniciació i 

primer contacte, un de Formació Bàsica, un de Formació Avançada i un de Projectes 

Comunitaris. A més a més, també hi ha set els Equips Docents amb un responsable 

cadascun: l’EDO de combo, el de banda, el de big-band, el de corda, el de consort de 

flautes de bec, grup de guitarres i pianos, el de música tradicional, i el d’iniciació. A 

mitjans de curs s’han començat a formar comissions. Els claustres es fan un cop al 

trimestre de juny  a setembre i són l’espai de contacte on tot els professors es troben per 

debatre temes com l’elaboració del projecte educatiu, del projectes curricular, la 

metodologia o la gestió acadèmica. 

A Olesa, l’equip directiu el formen el director, el cap d’estudis i el secretari. A més a 

més tenen el G7, format pels tres membres de l’equip directiu i quatre caps d’àrea: 

l’àrea de llenguatge, la d’adults, la d’instruments i la de formacions instrumentals. El 

claustre serveix per informar als professors en general de les novetats i els actes 
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previstos durant l’any i escoltar suggeriments. Tots els professors formen part d’una o 

més de les comissions de treball que es creen al començament de curs. 

L’equip directiu Roda de Ter-L’Esquirol està integrat per la directora, la coordinadora 

acadèmica i la coordinadora d’activitats per a la ciutadania. El claustre de professors és 

l’espai de participació del professorat destinat a la didàctica, la pedagogia i 

l’organització de l’activitat de l’escola. Serveix com a eina d’informació de l’equip 

directiu, per exposar la feina feta de les comissions, per dissenyar projectes i per posar 

en contacte a tot l’equip docent ja que en cap moment coincideix a l’escola pels 

diversos horaris. També hi ha hi ha diverses comissions per afavorir l’organització 

d’activitats, el treball en equip i el disseny de projectes. 

Observem, doncs, que són tres escoles amb un organigrama que no segueix només 

l’estructura piramidal de director, cap d’estudis i secretari, sinó que organitza les 

funcions d’aquests en forma de matriu segons àrees d’actuació (si bé Olesa sí que té els 

càrrecs esmentats, també compte amb el G7). Per tant, és una forma d’entendre 

l’organització directiva de manera més horitzontal enlloc de fer-ho verticalment.  

Pel que fa a l’equip directiu, l’escola de Mataró podríem dir que és la que té una 

estructura més horitzontal pel que fa a la coordinació. La segueix Roda de Ter-

L’Esquirol i finalment Olesa, que tot i tenir l’estructura vertical de director, cap 

d’estudis i secretari, té els diversos caps d’àrea que no formen part directe de l’equip 

directiu però que també formen part de la gestió de l’escola. Una altra característica de 

la matriu són les tasques per comissions que treball, que és el cas de totes tres escoles. 

Cal tenir en compte en aquest punt, també, la funció del claustre de professors com a 

partícip de l’organització de l’escola. En referència a aquest fet, veiem que a les escoles 

de Mataró i Roda de Ter-L’Esquirol, el claustre és un element més de gestió i 

participació dins de l’escola que l’equip directiu té en compte, mentre que a Olesa, en 

aquest sentit té una funció més passiva.  
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4.4.3.2. Formació del professorat  

En aquest quadre podem observar la formació acadèmica del professorat de cada escola 

a través del tipus de titulació que tenen els seus docents:   

 

 Superior ESMUC Superior Pla 66 Altres Total títols superiors 

Mataró 40 % 25 % 35 % 65 % 

Olesa 24 % 64 % 12 % 88 % 

El Faristol 50 % 14,2 % 35,8 % 64,2 % 

 

Dels titulats superiors de l’Esmuc, n’hi ha que ho són en alguna de les especialitats de 

Pedagogia i d’altres en alguna de les d’Interpretació: 

 

 Pedagogia Interpretació 

Mataró 66,6 % 33,3 % 

Olesa 0 % 100 % 

El Faristol 57,1% 42,9 % 

 

Mitjançant les dades del primer quadre, podem observar que Mataró i “El Faristol” 

tenen un percentatge més elevat de docents titulats a l’ESMUC, mentre que a Olesa, la 

majoria de professors són del Pla 66. A més a més, si mirem el segon quadre, podem 

notar que a Olesa no hi ha cap professor titulat en Pedagogia, mentre que a Mataró i a 

Roda de Ter-L’Esquirol n’hi ha al voltant d’un 60 %. Un altra dada interessant és el 
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número de titulats total: Olesa s’acosta al 90 %, mentre que les altres dues escoles estan 

al voltant del 65 % .  

De tot això en podem concloure el següent:  

Les escoles municipals de música de Mataró i Roda de Ter-L’Esquirol són dos centres 

de nova creació (2009 i 2004 respectivament), i per això compten amb un nombre major 

de titulats de l’EMUC, més de la meitat dels quals ho són en Pedagogia. Olesa, en 

canvi, ja té més anys de bagatge (1969), potser per això la majoria dels seus docents són 

titulats del Pla 66 i no n’hi cap de Pedagogia. Per contra, i probablement per la mateixa 

raó, gairebé la majoria dels seus professors tenen la titulació superior, fet que no passa a 

les altres dues escoles, creades més recentment.  

Aquestes conclusions podrien anar íntimament lligades a la política de formació de cada 

escola. I és que hi ha una diferència clara entre les escoles de Mataró i Roda de Ter-

L’Esquirol amb Olesa pel que fa a la formació continuada del professorat. Les dues 

primeres organitzen cursos d’autoformació dins la pròpia escola (ja sigui amb els 

mateixos professors i amb formadors convidats), alhora que validen els cursos externs 

per hores programables de la jornada laboral del professorat. Olesa, en canvi, no fa 

servir aquest concepte i el professorat s’apunta, si ho creu convenient i segons els criteri 

personal, a cursos externs.  

És a dir, que des de Mataró i  Roda de Ter-L’Esquirol hi ha un clar impuls per a la 

formació continuada dels seus docents. Per la seva condició d’escoles més noves i amb 

docents també amb la nova titulació de l’ESMUC, tenen el plantejament d’escola que es 

forma i que aprèn des de dins —del propi centre— i constantment com a manera 

d’ampliar coneixements i obrir nous horitzons a nivell d’aprenentatge.   
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4.4.3.3. Titularitat i gestió 

Les escoles de música d’Olesa i Roda de Ter-L’Esquirol són de gestió directa mentre 

que la de Mataró és de gestió mixta. Segons m’explica el director d’aquesta última, a 

Mataró s’ha escollit aquesta forma de gestió per tres raons. En primer lloc, pel gran 

volum de l’escola, en segon lloc, per no fixar estructures definitives en un projecte tan 

nou i, en tercer lloc, per involucrar algunes de les escoles privades de la ciutat (que són 

les empreses que gestionen una part del servei).  

 

4.4.3.4. Jornada laboral i remuneració 

En aquest punt farem referència a qüestions relacionades amb les hores lectives i no 

lectives de cada centre, les que estan destinades a la gestió i com s’organitzen, i a la 

remuneració.  

Al primer quadre torbem la jornada sencera de cada escola amb la relació d’hores 

lectives i les no lectives:  

 

 Jornada laboral Hores lectives Hores no lectives 

Mataró 37,5 h 20 17,5 

Olesa 35 h 18 17 

El Faristol 37,5 h 22 15 

 

D’aquest quadre es desprèn que, nivell de jornada laboral, l’escola de música d’Olesa és 

la que té més bones condicions. Tot i així, totes tres es mouen al voltant de les 20 hores 

lectives. 
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Als següents dos quadres podem veure, en primer lloc, el sou dels professors i dels 

membres de l’equip directiu amb els complements anuals que obtenen per formar-ne 

part junt amb les hores que hi dediquen. En segon lloc, les hores totals que cada centre 

de dedica a la gestió i el que suposa per a cada alumne: 

 

 Professors Director Altres membres de l’equip directiu 

  Complement HG* Complement HG* 

Mataró 28.000 € 8.400 € 28 
4 responsables d’àmbit: 1.200 € 

/càrrec 
9 

Secretari, cap d’estudis:  11.000 €/ 

càrrec 
15  

Olesa 

23.000 € + 42 € 

mensuals (688 €/any) 

per trienni treballat 

12.000 € 

 
29  

4 membres G7: 1.500 €/ càrrec 2  

El Faristol 23.000 € 3.000 € 8.5 2 coordinadores: 3.000 € / càrrec 8.5  

* Hores dedicades a la gestió del centre (lectives i no lectives) 

 

 Hores total de gestió Minuts de gestió per alumne 

Mataró 64 4.64  

Olesa 67  10.12 

El Faristol 25.5 14.85 
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Així doncs, observant els dos quadres, veiem que el sou brut anual més alt el trobem a 

l’escola de Mataró, seguit de la d’Olesa (en la qual s’ha de tenir en compte el triennis 

treballats) i finalment en darrer lloc la de Roda de Ter-L’Esquirol.  

El sou mitjà d’un professor d’escola municipal de música de la província de Barcelona, 

segons les dades que ofereixen els Cercles de Comparació Intermunicipal que 

anualment organitza la Diputació de Barcelona (2009), és de 27.400 euros bruts anuals. 

Si ho comparem amb les dades de les tres escoles, observem que l’Escola Municipal de 

Música de Mataró se situa un punt per sobre d’aquesta mitjana, mentre que els altres 

dues centres estan per sota. Tanmateix, a l’escola d’Olesa, hi ha un complement 

important d’antiguitat de 688 euros bruts anuals per trienni treballat, que fan que el sou 

es complementi  

Pel que fa als complements de l’equip directiu, a Olesa trobem els més alts. 

Sorprenentment, tot i que l’escola és de menys volum que la de Mataró, les hores de 

gestió són més nombroses. Hi ha una clara diferència entre les hores de gestió del 

director en el cas de Mataró, i del director, el cap d’estudis i el secretari en el cas 

d’Olesa, en relació als altres membres de l’equip directiu. Està clar que, en ambdós 

casos, el pes de l’organització se l’emporten els càrrecs ensementats mentre que els 

quatre responsables d’àmbit a Mataró i els quatre membres del G7 a Olesa, tenen menys 

pes. A Roda de Ter-L’Esquirol, en canvi, amb només tres membres a l’equip directiu, es 

reparteixen les hores de gestió equitativament, fet que és comprensible en una escola 

amb aquest volum d’alumnat. 

Però la conclusió de tot plegat la podem treure observant, al segon quadre, la mitjana de 

minuts de gestió que cada alumne rep.  I en aquest cas, veiem que a Mataró cada alumne 

necessita 4,64 minuts, a Olesa 10,12  i a Roda de Ter-L’Esquirol 14,85. Per tant, a partir 

d’aquestes dades, podem concloure que el temps necessari per gestionar una escola, 

creix a mesura que aquesta és més gran, però no ho fa en una proporció aritmètica.  



Organitzem-nos. Qui fa què? Escoles de música: models de gestió i funcionament Montserrat Vidal Ribas 

 

126 

4.4.4. Recursos materials i funcionals 

4.4.4.1. Ubicació  

L’Escola Municipal de Música de Mataró té 18 seus repartides en CEIPs i IES de 

Mataró. La d’Olesa disposa d’un sol edifici a les instal·lacions del primer pis de la Casa 

de Cultura. I “El Faristol” s’ubica en quatre edificis repartits entre els dos municipis: a 

Roda de Ter s’utilitzen les instal·lacions del tercer pis de l’edifici Municipal de Can 

Planolets i els dos CEPIs del municipi, i a L’Esquirol també les instal·lacions del CEIP.  

Per tant, a Mataró i Roda de Ter-L’Esquirol podem parlar d’escoles descentralitzades.  I 

és que l’escola de Mataró, tot i que no té més d’una població implicada com és el cas de 

Roda de Ter-L’Esquirol, el perfil és el mateix per la seva organització i ubicació a tota 

la ciutat.  

 

 

4.4.4.2. Banc d’instruments 

 

 
Nombre d’alumnes de 

l’escola per 
instrument del banc 

Alumnes 
d’instrument per 

instrument del banc 

% d’alumnes 
d’instrument que en 
tenen un en préstec 

Mataró 2,36 0,93 15,2 % 

Olesa 3,31 2,25 36,9 % 

El Faristol 1,3 0,94 46,6 % 

 

En primer lloc, observem que totes tres escoles disposen d’un servei de préstec 

d’instrument destinat a l’alumnat que s’inicia en el seu estudi. Veiem que els respectius 

serveis compten amb un instrument per cada 1, 2 o 3 alumnes. Ens fa pensar, en 

principi, que són bastants instruments. Aquesta dada es corrobora si posem els 

instruments en relació amb el nombre d’alumnes d’instrument. En aquest sentit, 
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sorprenen les dades de Mataró i “El Faristol”, que tenen un instrument pràcticament per 

a cada alumne. 

La tercera columna, vol reflectir l’eficàcia del servei. És a dir, quin percentatge 

d’alumnes susceptibles d’usar el servei ho fan efectivament. Amb aquest indicador, 

veiem que tant Olesa com, molt especialment “El Faristol”, es mouen en unes xifres 

prou elevades de potencials usuaris que fan servir el servei. 

 

4.4.4.3. Franja d’horari lectiu 

 

 Matins Migdies Tardes Caps de setmana 

Mataró Projectes 
comunitaris 

Iniciació 

Projectes 
comunitaris 

Classes de dilluns a 
divendres 

Projectes 
comunitaris i 
activitats extres 
fora de l’horari 
lectiu i de l’escola 

Olesa 
Classes 
esporàdiques de 
dilluns a divendres 

Classes 
esporàdiques de 
dilluns a divendres 

Classes de dilluns a 
divendres 

Activitats extres 
fora de l’horari 
lectiu i de l’escola 

El Faristol No 
Classes dilluns, 
dimarts i dijous 

Classes dilluns, 
dimarts i dijous 

Activitats extres 
fora de l’horari 
lectiu i de l’escola 

 

Aquest quadre ens indica que l’escola amb més franja horària és la de Mataró perquè té 

l’àrea de Música i Comunitat. La segueix Olesa i finalment “El Faristol”, que per tenir 

menys dies l’escola oberta, naturalment té menys horari lectiu. S’ha de tenir en compte, 

però, que a Roda de Ter-L’Esquirol aquest curs s’està treballant en el disseny i la 

planificació del Projecte de Música i Comunitat, que s’implantarà el proper curs  2010-

2011. 
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4.4.4.4. Pressupost anual 

 

 Pressupost anual de 
l’escola 

Pressupost anual per alumne 

Mataró 600.000 € 726 € 

Olesa 700.000 € 1.763 € 

El Faristol 152.440 € 1.480 € 

 

Totes tres escoles situen els respectius costos per alumne per sota dels 1800 euros any 

que, com a referència, ha emprat el Departament d’Educació de la Generalitat a l’hora 

de calcular l’import del finançament per alumne (recordem que són 600 euros any per 

alumne i aquesta quantitat corresponen a un terç del cost estimat de 1800 euros). 

En aquest sentit, les escoles d’Olesa i “El Faristol”, se situen lleugerament per sota 

d’aquesta mitjana, mentre que de les dades de Mataró s’observa un cost molt per sota. 

Aquest fet es deu, amb seguretat, a que Mataró té un nombre d’alumnes del programa 

d’Iniciació molt elevat en relació al total d’alumnes (54%), fet que —al no comptar 

aquests alumnes amb formació instrumental, que sempre es dóna en ratios d’alumnes 

més baixes i per tant més costoses des del punt de vista econòmic—abarateix el servei. 
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4.4.5. Canals de comunicació 

4.4.5.1. Sistema d’atenció al públic 

El sistema d’atenció al públic és un difícil entramat de xarxes comunicatives 

complicades d’abarcar. És per això, que en l’anàlisi comparativa en seleccionarem cinc: 

si les escoles tenen secretaria i horaris d’oficina, conserge, correu electrònic, pàgina 

web i altres canals de difusió.  

 

 
Secretaria i 

horaris 
d’oficina 

Conserge 
Correu 

electrònic Pàgina web 
Altres canals 

de difusió 

Mataró 

Una 
administrativa a 
d’IME de 9h a 
17’30h. 

A les cinc seus 
amb classes 
d’instrument, de 
dilluns a 
divendres, de 
17h a 21’00h 

Sí 
De 
l’ajuntament 
(1) 

Butlletí 
mensual 
“Glissando” 

Díptics anuals 

Olesa 

Una 
administrativa a 
l’escola, de 17h a 
21h. 

Tots els dies de 
la setmana, de 
9h a 22h, de la 
Casa de Cultura 

Sí 
De 
l’ajuntament 
(2) 

Ràdio local 

Revistes locals 

El Faristol No 
Dimarts i dijous, 
de 17h 19’30h 

Sí Blog (3) 

Revista 
trimestral “The 
faristol news” 

Revista local de 
Roda de Ter 

(1) http://www.mataro.cat/web/portal/ca/index.html 

(2) http://www.olesam.cat/ 

(3) http://escolaelfaristol.wordpress.com/ 
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Si observem el quadre i comparem l’horari de secretaria a les escoles de Mataró i Olesa, 

es veu clarament que a Mataró hi ha més hores d’atenció al públic. Això no obstant, 

s’ha de tenir en compte la ubicació de la secretaria: en el cas de Mataró els usuaris s’han 

de desplaçar a l’IME perquè no hi ha aquest servei a les seus ni a les subseus, mentre 

que a Olesa el servei està a la mateixa escola. Per tant, podem dir que, tot i que a Olesa 

hi hagi menys hores setmanals d’atenció al públic, els usuaris poden accedir més 

fàcilment a les oficines per la seva situació dins del propi centre.  Pel que fa Roda de 

Ter-L’Esquirol, el fet que no tinguin una persona de cara al públic podria suposar, en 

primer lloc, que els usuaris no sabessin on buscar certa informació si es trobessin en el 

cas, i en segon lloc,  un perjudici de l’activitat educativa si no es gestiona bé la quantitat 

de públic que cerca aquesta informació a l’horari lectiu de classes. 

Aquesta mancança, però, la resolen amb una blog molt ben organitzat i amb molta 

informació que els usuaris poden consultar. Per contra, les escoles de música de Mataró 

i Olesa no tenen aquest servei propi: disposen de la pàgina web de l’Ajuntament i la 

informació que donen de l’escola no és tant completa com en el cas de “El Faristol”.  

Un aspecte en què destaquen l’escoles de música de Mataró i “El Faristol”, són les 

edicions pròpies. Mataró fa un butlletí mensual i dos díptics anuals, mentre que “El 

Faristol” té una revista trimestral i participa a la revista de Roda de Ter mitjançant 

articles mensuals. Olesa, en canvi, no disposa d’edicions de l’escola sinó que aquest 

tema el gestiona a través de les revistes locals. Contràriament a les altres dues escoles, 

però, Olesa manté el contacte amb la ràdio local per fer difusió de l’activitat educativa 

de l’escola.  

Pel que fa al servei de consergeria, l’escola d’Olesa disposa d’un conserge tots set dies a 

la setmana durant tot el dia, que comparteix amb les altres entitats de la Casa de 

Cultura. Així doncs, és l’escola millor en aquest aspecte (a Mataró només les seus 

d’instrument tenen conserges de 17h a 21h i a Roda de Ter-L’Esquirol dimarts i dijous 

de 17’30h a 19’30h). I és que tenir un conserge a disposició de l’escola suposa una 

obertura del centre de cara a l’ús de les instal·lacions a altres entitats, si es dóna el cas, i 

també dóna més seguretat i llibertat al professorat alhora de fer la feina.  
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En resum, podríem dir que, si bé una escola destaca més en un aspecte o en un altre, 

sempre hi ha alguna mancança pel que fa al sistema d’atenció al públic i per tant, cap de 

les tres escoles és un tema que no té del tot resolt.  
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4.5. Fase comparativa 

En aquesta última fase elaborarem una síntesi de la fase anterior, que finalitzarà amb 

l’acceptació o el rebuig de la hipòtesi plantejada al principi. Acabarem amb les 

conclusions finals  —al punt següent— que ens portaran a emetre un seguit 

d’afirmacions que podem aplicar de manera provisional a l’àmbit de la gestió d’escoles 

de música després d’haver realitzat aquesta investigació.   

 

4.5.1. Conclusions de la fase comparativa 

Ens trobem davant de tres escoles de dimensions, municipis, característiques i contextos 

molt diversos que, malgrat puguin semblar molt diferents, tenen molts punts en comú, 

que presentem a manera de resum :   

� Una % de la població molt alt que va a l’escola de música, amb indicadors que 

s’apropen a la mitjana catalana.  

� La seva oferta formativa es basa en la practica musical en conjunts i en la pedagogia 

instrumental de grup i per tant, la filosofia educativa està centrada en l’aprenentatge 

musical mitjançant la pràctica dins d’un col·lectiu. A més a més, presenten una variada 

oferta instrumental.  

� Aquest ideari educatiu tan marcat fa que en aquests centres es traspassi la dimensió 

musical de l’educació per convertir la tasca educativa en un fet social. D’aquesta 

manera, les escoles provoquen un fort impacte musical i cultural als seus municipis.  

� Presenten un agrupament de l’alumnat que no només correspon al tradicional nivell 

d’aprenentatge, sinó que ofereixen estructures diverses que s’adapten als seus objectius 

i al context.  

� Són escoles en les que la seva estructura organitzativa permet una alta participació 

del professorat en aspectes de gestió i organització.  
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� Les tres escoles consideren molt important la formació del professorat, i la 

promouen, organitzaren o incentiven mitjançant diferents fórmules. 

� La remuneració es mou al voltant del sou mitjà de la província de Barcelona, amb 

matisos. 

� Hi ha un nombre important d’hores dedicades a la gestió del centre, que es veu 

necessari per la seva pròpia estructura i els objectius. 

� Disposen d’un servei de banc d’instruments ben dotat, dels quals un percentatge 

important s’ofereix en préstec per als alumnes.   

� Totes tres escoles coneixen el seu pressupost, i en gestionen directament una part. 

En tots tres casos hi ha consciència, per part dels respectius equips directius, de la 

relació que es dóna entre el desenvolupament de l’oferta formativa i les seves 

conseqüències pressupostaries. Compten amb indicadors de cost que aporten informació 

per a la gestió acadèmica 

� Tot i que el sistema d’atenció al públic no és del tot satisfactori en cap de les tres 

escoles, comparteixen, entre elles, molt punts de difusió com Internet, les revistes i les 

ràdios locals. 

  

4.5.2. Hipòtesi de la de la investigació 

Recordem, ara, la hipòtesi. En ella es plantejava el fet de que cada centre regeix la seva 

forma d’organització i d’actuació segons el context i les necessitats de l’entorn. Això és 

degut a l’escassa base teòrica escrita sobre aquest tema, igual com el marc legislatiu. 

Davant d’aquesta afirmació i després d’haver fet la investigació de tres casos diferents 

d’escoles de música, hem constatat que és cert que cada centre regeix la seva forma de 

pensar i actuar segons el context i les seves necessitats. En aquesta situació hi té una 

importància cabdal l’absència històrica de criteris de gestió per part dels diferents 

sectors que les composen (titulars, professorat, equips directius, etc.).  
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5. CONLUSIONS 

Després de la realització d’aquest estudi i a mode de conclusions finals d’aquest treball, 

podem dir que cal anar cap a un model d’escola de música que tingui en compte les 

següents afirmacions:  

� L’elaboració per escrit dels documents estratègics donen sentit a l’escola, són una 

eina que permet una major assumpció del projecte i que uneix el professorat en la seva 

tasca educativa. No obstant això, el fet de no haver-los explicitat per escrit, no vol dir 

necessàriament que no existeixin al centre i que els docents no comparteixin els seus 

plantejaments ideològics.  

� L’oferta formativa ha se ser un conjunt d’activitats que s’adaptin a les necessitats i 

interessos dels usuaris d’acord amb el seu entorn. Ha de ser flexible i tenir possibilitats 

diverses per satisfer als diversos tipus d’alumnat. Contemplar els conjunts és un factor 

clau a tenir en compte alhora de la seva organització.  

Així doncs, podríem dir que cal dissenyar l’oferta formativa pensant en els objectius de 

l’escola i el context. A vegades, realitzar dissenys iguals que en d’altres centres no és el 

més adequat, ja que la situació d’aquests no té punts en comú amb la pròpia escola. El 

més important és, doncs, elaborar una organització de l’oferta pròpia i que s’acosti a la 

realitat el màxim possible. Per això, s’han de tenir en compte noves estructures 

d’agrupament del professorat i l’alumnat.  

� L’estructura organitzativa és un element importantíssim en la gestió d’una escola de 

música. És la base de la seva manera de funcionar i repercuteix en aspectes bàsics de la 

tasca educativa com el treball equip.  Tot i que a les escoles de música el model més 

estès dels òrgans unipersonals de govern és igual als del règim general —director, cap 

d’estudis i secretari—, cal evitar la reproducció d’aquests models simplement perquè ja 

existeixen. Al contrari, crear fórmules noves d’estructura organitzativa (sobretot que 

afavoreixin el funcionament matricial) pot aportar visions noves de gestió i promoure la 

participació al centre.  
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� El model de gestió més adequat per una escola de música és el de gestió directa, ja 

que no hi ha intermediaris entre el titular del servei i els treballadors i no hi ha necessitat 

de generar un benefici econòmic. 

� L’edifici de l’escola i les seves instal·lacions són d’importància vital per realitzar 

una tasca educativa de qualitat. El fet de fer classes en CEIPs o IES pot ser una solució 

temporal o a curt termini però allò ideal és tenir un edifici propi dissenyat expressament 

per això: amb una bona orientació, situació, ventilació, climatització, acústica, 

distribució d’aules, auditori, secretaria, etc. o el que faci falta per aconseguir els 

objectius que es plantegen al centre. D’altra banda, però, s’ha de tenir en compte, que el 

treball de l’escola de música als centres escolars facilita un major coneixement de la 

seva tasca i una major proximitat. 

� Un altre punt bàsic en una escola de música és el banc d’instruments de què disposi. 

A través d’un bon parc instrumental, l’escola té garantit un bon coneixement dels 

alumnes que han de triar un instrument per començar, un bon equilibri instrumental per 

als conjunts i les formacions i la possibilitat de poder realitzar un préstec dins de la 

mateixa escola per facilitar l’accés a l’instrument durant els primer anys. També és una 

excel·lent forma de promocionar l’accés a instruments minoritaris dins de l’escola.  

� Tot i que a la majoria d’escoles les classes es realitzen a les tardes, com més 

flexibilitat en l’horari lectiu es tingui, i per tant i hagi oferta en horaris, més persones 

tindran accessibilitat al servei. És per això que una idea molt interessant és el treball per 

projectes o la realització d’algunes activitats concretes fora de les instal·lacions de 

l’escola en horaris de matí, migdia o caps de setmana.  

� Per tenir un bon sistema d’atenció d’usuaris cal comptar amb un bon pla de 

comunicació per tal d’oferir un servei de qualitat, que sigui accessible, que garanteixi 

l’accés a totes les persones i que faciliti la participació. 

� Per acabar, i com a conclusió final, podem dir que la funció de l’escola de música és 

donar una formació musical sòlida a tots els seus alumnes, però, per sobre de tot, la de 

constituir-se en un agent socialitzador al municipi que la faci generadora de cultura i de 

cohesió social, mitjançant la integració de persones de tot tipus i procedències diverses.  
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