
 

CONSERVATORI DE MÚSICA DE MANRESA 
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  
CURS 2020-2021 

OBJECTIUS 

1. Acadèmics i d’organització de centre. 

• Potenciar la tria d’instruments per als alumnes d’Iniciació, a 
través de la roda   d’instruments.

• Continuar vetllant pel bon funcionament i nivell del Grau 
Professional

• Elaborar un programa atractiu per a l’Escola de música 
avançada.

• Instaurar l’eina Google GSUITE per la gestió pedagògica i de 
comunicació de la comunitat del CMMM.

• Fer operativa la pàgina web

• Treballar en acabar l’elaboració dels documents de centre, 
PCC, PEC, etc.

• Millorar la infraestructura del centre.


2. Relació amb les famílies/alumnes. 
• Continuar mantenint la informació als pares i mares.

• Mantenir la coordinació amb l’AFA 

• Tornar a elaborar una enquesta a final de curs, per a saber l’opinió de 
les famílies i els alumnes sobre el conservatori.


3. Projecció externa i relació amb l’entorn 
• Potenciar la creació, col·laboració i/o  participació en projectes musicals 
socials, adreçats a diferents col·lectius de persones. 

• Organitzar conjuntament amb les llars d’infants i les escoles  activitats 
educatives.

• Fer participar activament el conservatori en l’entramat social, cultural i 
pedagògic de la ciutat. Col·laboracions: l’escola està oberta a tot tipus de 
col·laboracions amb altres entitats, per promoure la participació dels 
nostres alumnes en esdeveniments, que sempre hauran de tenir una 
finalitat pedagògica o lúdica adient al tarannà del nostre centre, i sempre 
hauran de ser durant el curs escolar. Les demandes de col·laboracions per 
activitats en cap de setmana seran estudiades per la direcció del centre i el 
claustre de professors..

• Continuar treballant en col·laboració amb altres entitats de la ciutat.




CALENDARI CURS 2020-2021 

El professorat iniciarà les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre 
de 2020.

Les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del 
dia 30 de juny de 2021. 


Inici de les classes (activitats lectives):  dilluns 14 de setembre de 2020.

Final de les classes (activitats lectives): divendres 18 de juny   de 2021.


Horari 
El conservatori té activitats des de les 9 del matí fins a les 22h


Vacances escolars 
Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.


Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos. 

Tindran consideració de dies festius els que determini la disposició 

corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa 
local.


Festius de lliure disposició


dilluns 2 de novembre  

dilluns 7 de desembre  

divendres 19 de febrer de 2021   

divendres 30 d’abril de 2021 



CALENDARI DETALLAT PER MESOS 

SETEMBRE
▪ Dimarts 1: comença l’activitat del professorat al centre 
▪ Dijous 3: Reunió sensi amb els professors. De 18 a 19 Reunió pares sensi 19h a 

19’30+ equip 19’30 a 20’15 Reunió pares Ini + dep Ll. 
▪ Dimecres 9: proves d’accés a grau professional. I proves de nivell a Llenguatge 
▪ Dijous 10: Claustre de professors  
▪ Dilluns 14: inici de l’activitat lectiva del curs.

OCTUBRE

▪ Data a determinar: Música en Vena. Grup a determinar 
▪ Dimarts 20 a les 20h: Consell escolar

NOVEMBRE

▪ Data a determinar: 3 /4 de musica sala Plana de l’Om.  

▪ Dimarts 24: Claustre a les 10’30h + CCP 

▪ Data a determinar :Música en vena, Sant Joan de Deu 

▪ Data a determinar: Música en vena, hospital de Sant Andreu 

▪ Dilluns 16: Professors poden introduir dates audicions febrer al calendari 
google

DESEMBRE

▪ Dilluns 21 a les 18h i a les 20h: CONCERT DE NADAL DEL CONSERVATO-
RI DE MÚSICA al teatre KURSAAL  

▪ Dimarts 22 a les 18h i a les 20h: CONCERT DE NADAL DEL CONSERVA-
TORI DE MÚSICA al teatre KURSAAL  

▪ Data a determinar: Música en Vena  
▪ Del 22 al 31: vacances de Nadal, ambdós inclosos. 



GENER

▪ De l’1 al 7: vacances de Nadal, ambdós inclosos. 
▪ Data a determinar: Música en Vena,  
▪ Dimarts 19 a les 10’30h: Claustre de professors 
▪ Data a determinar: CONCERT CICLE PROFESSORS: Una hora de música al 

Conservatori.

FEBRER

▪ Data a determinar: ¾ de Música Sala Plana de l’Om,  
▪ Del 1 al 19: Audicions primera avaluació. 
▪ Data a determinar: Música en vena, hospital de Sant Joan de Déu,  
▪ Dijous 18: juntes d’avaluació 

MARÇ

▪ Data a determinar: ¾ de Música Sala Plana de l’Om,  
▪ Data a determinar: CONCERT CICLE PROFESSORS: Una hora de música al 

Conservatori.  
▪ Data a determinar: Espectacle Servei educatiu  
▪ Dimecres 17 10’30: Claustre +CCP 
▪ Data a determinar: Proves JOVES TALENTS 
▪ Dilluns 22 a les  9’30 i 11h  : Servei Educatiu: TASTET INSTRUMENTAL 
▪ Del 23 al 26 a les 9’30 i les 11h: : Servei Educatiu “Fem música amb l’escola 

bressol i preescolar de 3 anys” 
▪ Del 27 de març al 5 d’abril: Vacances de Setmana Santa 

ABRIL

▪ Data a determinar: CONCERT CICLE PROFESSORS: Una hora de música al 
Conservatori. 

▪ Data a determinar:Concert JOVES TALENTS sala petita Kursaal 
▪ Dates a determinar : Espectacles Servei educatiu 

MAIG
▪ Dates a determinar: SERVEI EDUCATIU 
▪ Diumenge 9: Concert al teatre Kursaal Orquestra simfònica del conservatori+ 

Orfeó Manresà, Magnificat de J. Rutter. 
▪ Dijous 13 a les 10’30h : Claustre + CCP 
▪ Data a determinar (dimarts18 ): Proves d’accés a Grau Professional 2021 
▪ Data a determinar: Proves d’accés a altres cursos 2021 
▪ Data a determinar: CONCERT CICLE PROFESSORS: Una hora de música 

al Conservatori.  
▪ Data a determinar: Música al carrer 
▪ Data a determinar: Inscripcions pel curs 20-21



JUNY

▪ Data a determinar:TASTET DE MÚSICA I MOVIMENT 
▪ De l’1 al 18: Audicions final de curs 
▪ Dijous 17: Juntes d’avaluació 
▪ Divendres  18 o dilluns 21 : Final de l’activitat lectiva 
▪ Dimarts 22 a les 19’30h : Consell escolar 
▪ Del 28 al 2 de juliol: Professors fan horaris d’instrument

JULIOL

▪ Dijous 1: Claustre de final de curs


