
  

  

PLA   ANUAL   DE   CENTRE   

CURS   2021-2022   
  
  

OBJECTIUS   

  

1.   Acadèmics   i   d’organització   de   centre.   
● Millorar   i   ampliar   la   infraestructura   del   centre.   
● Creació   d’una   aula   virtual   per   a   l’ús   de   famílies   i   alumnes   a   través   de   la   web.   
● Treballar   en   l’elaboració   dels   documents   de   centre,   PCC,   PEC,   etc.   
● Consolidar   els   grups   corals   i   instrumentals   del   centre    com   a   eix   vertebrador   de   l’ac�vitat   acadèmica.   

  

2.   Relació   amb   les   famílies/alumnes.   

● Consolidar   la   comunicació   amb   les   famílies   a   través   del   correu   electrònic..   
  

3.   Projecció   externa   i   relació   amb   l’entorn   

● Con�nuar   treballant   en   col·laboració   amb   altres   en�tats   dels   poble.   
● Organitzar   conjuntament   amb   la   llar   d’infants   i   l’escola   Joventut   ac�vitats   educa�ves.   
● Fer  par�cipar  ac�vament  l’escola  de  música  en  l’entramat  social,  cultural  i  pedagògic  del  poble.  Col·laboracions:                 
l’escola  està  oberta  a  tot  �pus  de  col·laboracions  amb  altres  en�tats,  per  promoure  la  par�cipació  dels  nostres  alumnes  en                     
esdeveniments,   que   sempre   hauran   de   tenir   una   finalitat   pedagògica   o   lúdica   adient   al   tarannà   del   nostre   centre.   

  

4.   Ac�vitats   diverses   programades   durant   l’any   acadèmic.   

● Cavalcada   de   Reis   
● Presentació   d'instruments   a   l'escola   Joventut.     
● Taller   amb   l'escola   bressol   Mainada.   
● Concert   de   Nadal   i   de   final   de   curs.   
● Concerts   d’alumnes   de   febrer   i   juny.   
● Concerts   Kòctel   al   llarg   del   curs.   

  

  

  

  

DIRECCIÓ   TELÈFON   MAIL   INSTAGRAM   

C/   Jacint   Verdaguer,   20   –   08262   Callús   (BCN)   938   360   142   escola@emmcallus.cat   @escola_musica_callus   



  

  

● Cantata   pels   alumnes   de   Sensibilització   i   Iniciació   ACEM.   
● Par�cipació   al   SALA   PIANO   
● Par�cipació   a   la   Trobada   de   guitarres.   
● Par�cipació   en   les   ac�vitats   que   proposi   l’ACEM   que   puguin   ser   d’interès   per   l’alumnat.     
● Concert   Vermut   a   la   piscina   de   Callús   
● 2   concerts   de   cicle   al   llarg   del   curs   amb   músics   professionals.   
● Par�cipació   a   les   Festes   de   Tardor   i   Fira   de   les   Filadores   de   Callús.   

  
8.   TALLERS    I    ALTRES   

● Taller   de   guitarra   folc.   
● Tallers   de   música   per   a   nadons.   
● Musicoteràpia   per   a   la   residència   d'avis   Sant   Sadurní.     
● Aula   de   música   adaptada   per   alumnes   amb   necessitats   especials.     

  

CALENDARI   DEL   CURS   2021/2022   
  

Inici   de   les   classes   (ac�vitats   lec�ves):   13   de   setembre   del   2021   
Final   de   les   classes   (ac�vitats   lec�ves):   22   de   juny   del   2022   

  
Vacances   de   Nadal:   del   23   de   desembre   del   2021   al   7   de   gener   del   2022,   ambdós   inclosos.   
Setmana   Santa:   de   l’11   al   18   d’abril,   ambdós   inclosos.     

  

Festes   locals   

11   d’octubre   del   2021   
Festa   Major,   juliol   del   2022   

  

Festes   de   lliure    disposició   

7   de   desembre   del   2021   
6   de   juny   fes�u   segona   Pasqua   

  

  

  

  

  
  


