
PLA ANUAL DE CENTRE

CURS 2021-2022

OBJECTIUS

1. Acadèmics i d’organització de centre.

● Adequar la infraestructura del centre a les noves mesures COVID.

● Millorar la web de l’escola, millorar tecnològicament a les aules, aprofitament de les eines digitals creades en moments de

confinement.

● 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’activitat acadèmica.

2. Relació amb les famílies/alumnes.

● Consolidar la comunicació amb les families a través del nou domini emmcallus.cat.

3. Projecció externa i relació amb l’entorn

● Continuar treballant en col·laboració amb altres entitats dels poble.

● Organitzar conjuntament amb la llar d’infants i l’escola Joventut activitats educatives.

● Fer participar activament l’escola de música en l’entramat social, cultural i pedagògic del poble.

● 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.

4. Activitats 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.
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● Concerts Kòctel al llarg del curs.

● Cantata pels alumnes de Sensibilització i Iniciació ACEM.

● Participació al SALA PIANO

● Participació a la Trobada de guitarres.

● Participació en les activitats 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.

● Participació a les Festes de Tardor i Fira de les Filadores de Callús.

*enguany tots els concerts es progamaran en petit format per tal d erespectar les mesures COVID, i es prioritzaran les activitats a

l’aire lliure.

8. TALLERS  I  ALTRES

● 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 (activitats lectives): 13 de setembre del 2021

Final de les classes (activitats lectives): 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

Festius

12 d’octubre del 2021

1 de novembre del 2021

6 I 8 de desembre del 2021

1 de maig del 2022

6 I 24 de juny del 2022

Festes de lliure  disposició

7 de desembre del 2021

21 de febrer del 2022

13 de maig del 2022



SETEMBRE

▪ Dilluns 13, inici de les classes lectives

OCTUBRE

▪ Dimarts 5 a les 19h, reunió de mares i pares.

▪ Data a determinar, reunió del consell escolar.

▪ Dilluns 11, festiu local

▪ Dimarts 12, festiu. Participació a les festes de tardor amb un conte musical, 18h al pati de l’escola. Professors I

alguns alumnes grans de l’escola.

▪ Divendres 22 a les 18h, concert Còctel al pati

NOVEMBRE

▪ Dilluns 1, festiu

▪ Divendres 19, concert Còctel

DESEMBRE

▪ Dilluns 6, festiu

▪ Dimarts 7, festiu de lliure elecció

▪ Dimecres 8, festiu

▪ Del 17 al 22 de desembre: dies de petits concerts de Nadal, conjunts de l’escola

▪ Dijous 23, inici de les vacances de Nadal

GENER

▪ Dilluns 10, inici de les classes lectives

▪ Del 31 de gener al 4 de febrer: setmana d’examens d’instrument.

FEBRER

▪ Del 31 de gener al 4 de febrer: setmana d’examens d’instrument.

▪ Del 14 de febrer al 18 de febrer: setmana d’audicions d’instrument.

▪ Dilluns 21, festiu de lliure elecció.

MARÇ

▪ Diumenge 27, Cantaxics al Kursaal. Cantata “Super D”, participació dels alumnes de Sensibilització i Iniciació.

S’acotaran edats en funció de les mesures de seguretat.

▪ Sala Piano, data a determinar.

▪ Trobada de guitarres, data a determinar.

ABRIL

▪ De l’11 al 18 d’abril: vacances de setmana santa, amdós inclosos.

▪ Del 19 al 22 d’abril: concerts de Sant Jordi

MAIG

▪ Participació a la Fira de les Filadores.

▪ Divendres 13, festiu de lliure elecció.



▪ Data a determiner, proves d’accés al Conservatori

▪ Del 30 de maig al 3 de juny: setmana d’examens d’instrument

JUNY

▪ Del 30 de maig al 3 de juny: setmana d’examens d’instrument.

▪ Dilluns 6, festiu

▪ Del 13 al 17 de juny, setmana d’audicions d’instrument.


