Reunió de pares
Escola de Música i Conservatori Professional de Música de Cervera

Objectius generals
Desenvolupament de la personalitat i de la intel·ligència. Aprendre a estimar el
llenguatge de la música, i que aquest l’acompanyi i l’ajudi en el desenvolupament i
educació de les seves capacitats humanes.
Responsabilitat en el diferents àmbits de formació musical: professional, amateur,
sensibilització i formació de públic
Incidència social – Permeabilitat – Centre públic - Voluntat de servei
Difusió cultural musical al territori i a la població. Fomentar la participació en els
diferents esdeveniments culturals

Escola i Conservatori
Escola
●
●
●
●
●

Formació teòrica i pràctica per
gaudir
Nou projecte de llenguatge musical,
més vivencial
Oferta formativa oberta i ﬂexible
No s’obté un títol oﬁcial
Permet reduir hores a l’alumnat
d’ESO i batxillerat

Conservatori
●
●
●
●

El grau professional s’estructura en 6
cursos
S’hi accedeix mitjançant una prova
d’accés
S’obté el títol professional de música
Permet reduir hores a l’alumnat
d’ESO i batxillerat

Organització en quadrimestres
Primer quadrimestre
●
●
●
●

Del 13 de setembre al 4 de febrer
Exàmens: del 24 de gener al 4 de
febrer
Juntes d’avaluació: 11 de febrer
Tutories i entrega d’informes: del 14
al 25 de febrer

Segon quadrimestre
●
●

Del 8 de febrer al 22 de juny
Exàmens:
○
○

●
●

Del 30 de maig al 16 de juny
Alumnes de sisè: del 16 al 20 de
maig

Juntes d’avaluació: 17 de juny
Tutories i entrega d’informes: del 20
al 30 de juny

Audicions
●
●
●
●
●
●
●

Del 15 al 19 de novembre
Del 13 al 22 de desembre
Del 24 al 28 de gener (avaluacions de música de cambra)
Del 28 de febrer al 4 de març
Del 4 al 8 d’abril
Del 23 al 27 de maig (avaluacions de música de cambra)
Del 30 de maig al 22 de juny (audicions de ﬁnal de curs i recitals)

Comunicació
Preferiblement per e-mail: conservatori@cerverapaeria.cat
Tutories: una a cada avaluació, coincidint amb l’entrega d’informes
Comunicació amb el professorat sempre que sigui necessari, sol·licitant cita
prèvia a través de secretaria
Web del Conservatori: matrícula on-line, calendaris, organigrames, sol·licituds
de convalidacions, etc.
Xarxes socials: Instagram, Facebook i Twitter

Moltes gràcies per la vostra
col·laboració

