
ENSENYAMENTS DE MÚSICA Curs 2021-22
ADJUDICACIONS HORARIS, TUTORIES INSTRUMENT  I ENTREGA INSTRUMENT (NOU ALUMNAT)

Benvolgudes famílies,

Els tutors d’instrument realitzaran una tutoria de principi de curs amb les famílies dels seus alumnes per explicar:
● Informació general del curs
● Adjudicació de l’horari individual de l’alumne que inclourà les següents sessions per a tots els cursos

d’ensenyaments de música:
○ Musical/Música i moviment
○ 1 sessió classe instrument
○ 1 sessió Banda Vent/ orquestra (Només a 3r, 4t, 5è i 6è EP)

● Assignació de taquilla d'emmagatzematge d’instrument per als alumnes de violí, viola, clarinet, saxo,
trompa i trombó

Les famílies hauran de confirmar  als tutors/es d’instrument  la següent informació:
● Ús del servei de menjador i/o del “Club”.
● Acceptació i signatura horari/compromís educatiu família/centre (veure pàgina següent). En cap cas es

contemplarà l’adequació de l’horari lectiu d’ensenyaments de música a cap horari d’activitats
extraescolars.

Dijous 16 de setembre: Famílies 1r EP i nou alumnat altres cursos. Tutoria instrument presencial i
entrega instrument (PLIAS)

Es realitzarà la tutoria d’instrument i l’entrega d’instrument de manera PRESENCIAL al porxo del pati cobert amb
horari escalonat:

● 16.00: Flauta travessera, Clarinet, Saxo, Trombó, Trompa i Percussió
● 17.30: Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix  i Piano

- A la reunió només podrà accedir a l’escola un adult (sense infants) per l’entrada del carrer
Matamusinos

- Ús obligatori de mascareta
- S’ha de mantenir en tot moment la distància interpersonal d’1’5 metres

Divendres 17 de setembre (15.30 a 19.30): Famílies 2n a 6è EP (ensenyaments de música). Tutories
instrument per MEET
Els tutors d’instrument convocaran les tutories MEET d'instrument de principi de curs amb cada alumne.
Aquestes tutories es convocaran i realitzaran de manera telemàtica, de 2n a 6è EP a través de la plataforma MEET
amb els  correus de les famílies registrats al GESTIB

Dilluns 13 de setembre de 2021
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COMPROMÍS EDUCATIU (ENSENYAMENTS MUSICALS - CEIP SON SERRA. INTEGRAT DE MÚSICA)
A partir de 1r EP els alumnes cursen els ensenyaments integrats de música amb els ensenyaments d’educació primària amb

alguna de les especialitats que ofereix el centre. Ambdós ensenyaments són ensenyaments curriculars i oficials del centre.

És obligatori signar i complir el compromís educatiu per poder cursar la iniciació i els ensenyaments elementals de música al

centre:

1. Les assignatures d’Iniciació i Ensenyaments Elementals de Música formen part de l’horari lectiu del centre i

l’assistència és obligatòria

2. Per cursar els ensenyaments de música al centre serà necessari realitzar una prova d'accés on es valoraran les

aptituds de l'alumne

3. S’haurà d’adquirir el material específic de cada especialitat abans de l’1 d’octubre: instrument, etc...

4. Tota la nova matrícula d’infantil i primària cursa els ensenyaments de música integrats a l’educació primària

5. Permanència en una mateixa especialitat a la iniciació musical a 1r i 2n EP serà d’un curs sencer.

6. Permanència en una mateixa especialitat a tota l’etapa dels ensenyaments elementals  (de 3r a 6è EP)

7. Serà necessari organitzar i escriure a l’agenda de l’alumne un horari d'estudi diari possible, assumible tant per

l'alumne com per la família, consensuat amb el tutor d'instrument. Es recomana no carregar a l’alumne d’activitats

extraescolars

8. Serà obligatòria l’assistència a tots els concerts i audicions organitzats pel centre, en les formacions d’orquestra,

cor o instrument individual que es programin durant el curs (Audicions trimestrals, Concert de Nadal, Trobada

d’Orquestres a Esporles, Trobada Corals infantils, Concert d’orquestra al Conservatori de Mallorca, Concert Projecte

de centre (Cantata), altres...

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE L'ALUMNAT (EEM  a 3r, 4t, 5è i 6è EP)

1. L'alumnat promociona al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tengui avaluació negativa com a

màxim en una assignatura

2. La qualificació negativa a dues o més assignatures impedeix la promoció de l’alumne al curs següent

3. En el supòsit d'assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació de l'assignatura ha

de realitzar-se en la classe del curs següent si aquesta assignatura forma part del currículum. En la resta de casos,

l'alumnat ha d'assistir a les classes de l'assignatura no superada en el curs anterior

4. No hi han exàmens extraordinaris de recuperació. Els alumnes que promocionen amb assignatures pendents

recuperen l'assignatura si aproven la primera avaluació al curs següent

5. La qualificació de l'àrea d'educació artística de primària s'obtindrà de l'avaluació conjunta de les assignatures dels

ensenyaments elementals de música de cada curs

NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA

-Assistència obligatòria amb puntualitat a les classes. Faltes d’assistència, de material  i retards:

-Amb sis faltes injustificades es perd el dret a l’avaluació continua

-Dos retards superiors a 10 minuts comptarà com una falta injustificada

-Amb sis faltes injustificades de material per trimestre es perdrà el dret a l’avaluació continua

-Concertar via agenda les reunions amb l’horari del tutor

-Els pares no poden pujar ni romandre a les aules i passadissos

-L’alumne ha de dur “sempre” el material necessari per a cada matèria

-Presentació amb puntualitat i pulcritud del deures i treballs

-El temps(orientatiu) mínim d’estudi diari d'instrument ha de ser de 30' a 3r, 40'a 4t, 50' a 5è i 60' a 6è.     A 1r i 2n (5-10’)

-El temps mínim d'estudi diari de Llenguatge musical serà de 15'.    A   1r i 2n (5-10’)

-Compliment de les normes de convivència de centre

-Tenir cura dels instruments , del material propi i escolar

-Assistència obligatòria a totes les audicions i activitats del centre. (Muda: Camisa blanca, calçons obscurs i sabates obscures)

-Justificar per escrit (a l'agenda) totes les faltes d’assistència a les classes i/o audicions

-Participació activa i amb interès a les diferents activitats musicals
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