
Escola Municipal de Música Blai Net 
Reunió de Consell Escolar, dimecres 30 de juny de 2 010, a les 19:00 
 
Assisteixen: Jesús Horcajo (representant dels alumnes majors de 18 anys), Marta 
Goméz (representant de l’AMPA), Mercè Jeremías (representant d’entitats musicals), 
Òscar Muñóz (Cap del Departament de Cultura), Joan Codina i Esther Vila (representants 
de professors), Joan Manuel Heredia (representant del personal no docent), Eliseu Ribes 
(Coordinador Pedagògic), Alba Simarro (Cap d’Estudis) i Francesc Conesa (Director) 
 
S’excusa: Mar Mulero (representant dels alumnes de 12 a 18 anys), Francisco López, 
Mercè Galera i Rosa Masmitjà (representants de pares i mares), José Luís Vega 
(representant de l’AMPA), Montserrat Mirabent (Regidora de Cultura) 
 
Actua de secretària: Alba Simarro 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior, queda aprovada l’acta. 
 
2. Informació i seguiment de les inscripcions 2010- 2011, s’informa de com ha anat el 

procés de preinscripció: 
 
 
EDAT 

Places 
ofertades 

Nivell 
educatiu 

Places 
sol.licitades 

Alumnes nascuts l’any 06 42 Moviment 1er 52 
Alumnes nascuts l’any 05 0 Moviment 2on 13 
Alumnes nascuts l’any 04 0 Toca i Canta 1er 5 
Alumnes nascuts l’any 03 3 Toca i Canta 2on 9 
Alumnes nascuts l’any 02 3 Bàsic 1 3 
Alumnes nascuts l’any 01 9 Bàsic 2 2 
Alumnes nascuts entre el 00 - 
95 6 

Grups 
d’Introducció 

8 

 
Total places:                        63  

 
92 

 
� també s’informa que hi ha més places a ofertar donades les baixes de final de 

curs.  
 
3. Informació i seguiment dels horaris 2010-2011 
 

� La Cap d’Estudis informa de com ha anat el nou procés de matriculació i per 
part de la Comissió es valora molt positivament donada l’objectivitat del procés 

� El Director demana fer una esmena a les Bases del procés de donar horaris 
perque no es va tenir en compte la preferència dels germans de MiM 1 alhora 
d’escollir horaris. S’aprova i s’informa que es rectificarà 

 
 
4. Tancament del curs 2009-2010 
 

� Es presenta un buidat d’activitats, fent especial atenció al gran nombre 
d’actuacions del grup BANDArres! I dels alumnes de l’Aula de Música Antiga, 
també es fa referència a l’activitat conjunta dels alumnes de l’Aula de 
Musicoteràpia amb altres alumnes de l’Escola 



� En quant a accions de millora, es fa referència a Comunicació (en especial a la 
pàgina web), Organització (els horaris) i Pedagogia (xerrades, tallers, ... per a 
professors) 

 
 
5. Perspectives del curs 2010-2011, i  
 

� Escola inclusiva i comunitat (família), es presenten com a eix de treball a partir 
del curs vinent 

� Calendari, s’aprova el calendari escolar del curs vinent 
� Renovació del Consell Escolar, aprofitat la renovació d’aquest es planteja la 

possibilitat de crear nous models d’òrgans de participació dins l’Escola i que 
veritablement en siguin representatius. 

 
6. Torn de paraules 
 


