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editorial
Després d’un merescut descans, comencem  el curs amb nous projectes i reptes per 
l’ACEM, però aquest començament de curs sembla diferent, més complicat que els 
altres;  els reptes són més grans perquè han passat fets que no es poden obviar i que 
cal analitzar a fi que, amb plena consciència de les dificultats, les escoles no perdem de 
vista la delicada tasca encomanada.

Per una banda ens trobem una proposta de nou decret sobre la taula, l’articulat del 
qual ens preocupa (i així ho hem fet arribar al Departament)  ja que pensem que es perd 
l’oportunitat de fer un document que serveixi per aclarir alguns dels aspectes que han 
portat polèmica o que, simplement, no han funcionat. 

I per altra banda les conseqüències de la crisi econòmica que han minvat el poder 
adquisitiu de la societat en general, les escoles i  també els ajuts i subvencions de la 
nostra entitat.  Més greu encara és la manca de recursos i la reducció de plantilles, de 
manera que molts centres han vist compromesos projectes per fer front a situacions 
delicades.

Per tot això creiem que és moment de mantenir la fermesa i d’afrontar amb confiança 
la feina diària. Caldrà anar a la feina amb el mateix entusiasme, amb la responsabilitat 
professional que caracteritza el sector educatiu i artístic. Però, sobretot, no podem 
perdre de vista el que som: Una eina social i cultural al servei de les persones.

Que tingueu un bon curs! 

Montse Faura
Presidenta de l’ACEM
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notícies acem
Sessió sobre els drets d’autor
El passat dijous 16 de setembre l’acem va organitzar una sessió informativa-
formativa sobre “Els drets d’autor en el món digital” amb l’objectiu que 
professors i directius poguessin conèixer com funcionen i com es gestionen 
els drets d’autor, tant per les seves obres o creacions, com pels materials 
de diversa procedència que utilitzem a l’aula.  

La primera part de la sessió va anar a càrrec de Simona Levi (membre 
d’Exgae, artista, directora del centre d’agitació cultural Conservas i d’ 
IN MOTION,...) que va explicar el funcionament dels drets d’autor a 
l’estat espanyol i a Europa i va donar eines per entendre algunes de les 
problemàtiques que el copyright (tots els drets reservats) genera quan 
es limiten per defecte els drets dels creadors a compartir o decidir sobre 
l’utilització per part de tercers de la seva obra. A la segona part, Ignasi 
Labastida (físic que lidera el projecte de llicències alternatives Creative 
Commons a Espanya) va explicar com funcionen les llicències Creative 
Commons i les aplicacions que estan tenint en el món de la formació i de 
la creació.

Per últim, a la part final de la sessió, el director de projectes de l’acem, Joan 
Fargas, va presentar el nou projecte que l’associació vol posar en marxa: 
un centre de recursos on-line. La idea és que el centre de recursos sigui 
un espai per compartir materials: composicions originals, arranjaments, 
notícies, articles, projectes, etc. entre els professors de les escoles de 
música.

A la sessió hi van assistir un total de 50 persones que representaven a 30 
escoles associades. L’activitat va ser molt ben valorada pels assistents i 
la proposta del centre de recursos on-line va tenir molt bona acollida. Per 
altra banda es van fer comentaris i aportacions que ajudaran a millorar 
el projecte i a tenir en compte aspectes i possibles reticències en que 
no s’havia pensat. De les enquestes fetes als assistents se’n desprèn 

> que la majoria creu que utilitzarà l’aplicació tant aportant material com 
descarregant-lo, especialment pel que fa a les partitures.

Properament s’editarà un vídeo amb el resum de la sessió que es penjarà 
al web de l’associació.
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notícies acem

Èxit de la primera edició del 
Parlem de... 
sessions temàtiques per a directius de les escoles de 
música associades a l’ACEM.

El 8 de juliol es va fer la primera sessió del Parlem de... i va ser un èxit tan 
per l’assistència, com pel conracte entre directius de les escoles i el debat 
creat al voltant del tema proposat: “Les hores no lectives, distribució del 
temps i les tasques del professorat”.

A la primera part de la sessió es va convidar a 4 directors d’escoles que 
representen diferents models de gestió a explicar les seves experiències a 
mode d’exemple i com a punt de partida del debat posterior. Les preguntes 
dels assistents van servir per resoldre dubtes dels models exposats i per 
aprofundir en alguns aspectes.

Durant la segona part de la sessió tots els participants van poder debatre 
sobre el tema en el torn obert de paraula. En aquest bloc la participació 
dels directius va ser molt activa i es van explicar problemàtiques concretes 
i genèriques, es van demanar consells, es van llençar preguntes i es van 
intercanviar opinions.

Des de l’acem fem una valoració molt positiva de l’índex d’assistència: 
57 persones que provenien de 36 escoles de música associades i de la 
participació i interacció entre els assistents. Aquests factors, juntament 
amb una temàtica d’interès, fan que aquest primer Parlem de... hagi estat 
tot un èxit. Des de l’associació es vol donar continuïtat als Parlem de…i al 
llarg del curs s’aniran fent sessions de temàtiques per tal que els membres 
dels equips directius de les nostres escoles tinguin un espai  on compartir 
i debatre experiències i opinions. 

En cas de voler proposar un tema pel Parlem de…ho podeu fer enviant un 
correu electrònic a acem@acem.cat
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notícies acem

Baixa soci

L’Escola Municipal de Música de la Vall del Tenes, de la zona 1, s’ha donat 
de baixa de l’associació.

Actualment som 108 escoles associades.

Decret

Tal com es va informar en el butlletí nº3 durant el mes de juliol, la junta 
(amb la col·laboració dels centres que van fer arribar el seu punt de vista 
a l’acem) va fer algunes observacions generals i d’altres més concretes 
a la proposta de nou decret tramesa pel departament d’educació de la 
Generalitat de Catalunya unes setmanes abans.

Degut als dubtes que ens plantejava l’esborrany, el mes de juliol vàrem 
demanar al Departament una reunió per poder comentar el tema més 
enllà de les observacions que fèiem al text.  La reunió es va produïr el 13 
de setembre i en aquesta, Eulàlia Tatche (Responsable de la Subdirecció 
General d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats) va repassar les diferents 
observacions fetes per l’acem i es va comprometre a:

- Replantejar a l’alça el % d’hores fetes per professorat sense la 
titulació superior.

- Estudiar la possibilitat d’afegir un article (entre el 5 i el 6) en que es 
donés l’opció als centres amb projectes singulars que no s’adaptessin 
a les opcions exposades en els articles 3, 4 i 5,  de presentar el seu 
projecte de centre de manera que el departament pogués estudiar-ne 
l’autorització.

Ara el decret passarà per la comissió mixta (Federació de Municipis 
+ Associació de Municipis) i sembla que seguirà el curs per a la seva 
aprovació.

Us recordem que si voleu tenir accés als documents els podeu sol·licitar a 
a acem@acem.cat

JONC

Com ja haureu llegit als diaris, aquestes darreres setmanes ha estat notícia 
la decisió del govern de fusionar la Fundació de la JONC amb l’ESMuC. 
L’ACEM, com a membre del Patronat de la JONC ha estat convocada al 
Patronat del proper dijous per tractar el tema (citem la convocatòria): 

[…] la integració de la Fundació Privada Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya en la Fundació per a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya, com a conseqüència dels acords de govern de la Generalitat 
de Catalunya d’1 de juny de 2010, relatius a l’aprovació del Pla de 
Racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic. […]

Tan aviat com tinguem informació contrastada i més detallada sobre el 
tema us la farem arribar.



7
n

o
te

s 
ac

em
  q

u
at

re
oc

tu
b

re
 2

01
0

notícies acem

 

Assemblea 
Extraordinària
de l’ACEM

Ja hi ha data per l’Assemblea extraordinària: 

Serà el divendres 10 de desembre a les 10h a la Sala d’actes de 
Rosa Sensat (Av. Drassanes 3 - Barcelona).

Ben aviat farem arribar als centres l’ordre del dia i la documentació 
associada als diverdsos punts a tractar.

Reserveu-vos el dia!

divendres

10
desembre 

2010
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altres notícies
L’EMM de Matadepera busca professor 
L’Escola Municipal de Música de Matadepera necessita professor/a de 
sensibilització, cant coral ( petits ), llenguatge i piano per cobrir una baixa 
d’una operació d’aproximadament 1 mes. 
Cal disponibilitat les tardes de dilluns, dimarts i dimecres i els migdies de 
dimarts i dijous.
Si hi esteu interessats us podeu posar en contacte amb la Marga Muñoz per 
correu electrònic (margoms22@hotmail.com) o per telèfon (686.49.24.12). 
També podeu contactar directament amb el centre: 93.730.02.52

> 
Recomanació Bibliogràfica

“El secreto es la pasión: reflexiones sobre 
educación musical” – Elisa Roche –

“El secreto es la pasión” recull articles de l’Elisa Roche 
publicats principalment a “El Pais” i a la revista “Doce 
Notas”, així com entrevistes que permeten coneixer 
millor la seva vida i trajectòria, i les seves idees. 

¿Quién es Elisa Roche? … Es natural que existan esas 
preguntas: Elisa no es una persona popular, no sale en las revistas 
del corazón, no es directora general de nada, sus publicaciones 
son escasas y su discreción superlativa. Sin embargo, quien se 
interese en saber qué ha pasado con la educación musical en estos 
últimos veinte años en España se va a topar forzosamente con ella. 
Si bien resulta difícil encontrar su rastro –ella se ha encargado de 
que no sea fácil–, habrá que empeñarse y escudriñar en revistas 
un tanto underground, como Doce Notas, rebuscar en proyectos 
pedagógicos y tesis, preguntar a expertos en la materia… Y ahí es 
donde está la gracia: por todos lados os vais a encontrar con su 
nombre.  

 (Fragment de la ressenya de www.elargonauta.com )

Una publicació imprescindible per a tots aquells que vulguin 
saber més sobre les escoles de música, la seva implantació, 
els seus punts debils, els seus reptes i les seves virtuts.
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Intercanvi entre l’EMM Sant Andreu de Barcelona i el 
Conservatori de Blois, a França
El passat mes de maig l’Orquestra Simfònica i els 
Bentocats de l’ Escola Municipal de Música de 
Sant Andreu van marxar d’intercanvi a França per 
compartir experiències musicals al Conservatori 
de música de Blois.

Ara toca fer-ho a l’inversa i està previst que a 
finals d’octubre l’escola rebi els alumnes del 
Conservatori de Blois (França). Aquest intercanvi 
culminarà amb un concert conjunt el pròxim 1 de 
novembre.

>
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altres notícies
Canvis a l’equip directiu del  Conservatori de Tortosa
Aquest curs l’Escola i Conservatori de Música de la 
Diputació de Tarragona a Tortosa afronta una nova 
etapa amb canvis a la direcció. El nou equip directiu 
està format pel secretari acadèmic, Ivan Launes, el cap 
d’estudis, Sàndal Campàs, i el director, J. Carles Fabra. 

Subvencions pel sosteniment de les escoles de música i 
de dansa de titularitat de l’Administració local

D’acord amb el conveni marc entre el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,  el Departament 
d’Educació subvenciona els centres de música i de dansa regulats pel 
Decret 179/1993, de 27 de juliol, de titularitat de les corporacions locals.

Per sol·licitar la subvenció cal emplenar els formularis i presentar-los a la 
seu central del Departament d’Educació.

Termini per presentar la sol•licitud: fins al 29 d’octubre del 2010

Informació i formularis: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.e79d96e9bc498
691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=35389b56d53bc110VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35389b56d53bc110VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

>

>

Nou llibre: Exercicis d’Entonació per a l’Educació de l’Oïda. 
1 - La Tonalitat
S’acaba de publicar “Exercicis d’Entonació per a l’Educació de l’Oïda. 1 
- La Tonalitat”, tercer volum de la col·lecció “Textos de Música Moderna” 
(Ed. DINSIC). 
El llibre comprèn un seguit d’exercicis de dificultat creixent, per a cantar 
afinant-los, amb la finalitat de progressar en la formació de l’oïda musical. 
També s’hi proposa una sèrie de pràctiques de dictats; aquestes pràctiques 
defineixen les rutines de treball a seguir per poder reproduir, identificar i 
analitzar una melodia donada. Tots els exercicis han estat dissenyats per a 
poder practicar-los tant des de la perspectiva del solfeig absolut com del 
relatiu (Do mòbil)

>
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formació per professors i equips directius

III Jornada musical a L’Auditori: La contribució de les Escoles de 
Música a la cohesió social

L’Auditori i Departament d’Educació

Aquesta Jornada va adreçada al professorat de les escoles de música i 
conservatoris i s’ha organitzat, conjuntament, des del Servei Educatiu de 
L’Auditori i la Subdirecció general d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats. 
Adjunt us fem arribar la carta de presentació.

Aquesta jornada es farà el divendres 5 de novembre de 2010 de 9:15 a 
13:30 a la sala Oriol Martorell de L’Auditori (Barcelona).

Us podeu inscriure des del dia 4 al 29 d’octubre de 2010, a través de la 
següent adreça electrònica: 

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_
any=2010-2011&p_codi=9000010513,

Les places s’atorgaran en funció de l’ordre de recepció de les sol·licituds.

Aquesta jornada tindrà el reconeixement del Departament d’Educació pel 
què fa a hores de formació del professorat.

carta de presentació.

Improvisem a l’aula!

Escola Municipal de Música de Berga

Curs d’improvisació i creativitat per professors d’escoles de música 
a càrrec d’ Albert Gumí i Javier Juanco els dies 16 i 17 d’octubre a 
Berga. Pel curs es crearan dos grups de treball, cada un amb els 
seus objectius i les seves dinàmiques. Cada grup treballarà amb un 
professor i hi haurà moments d’intercanvi i també de treball conjunt.

Preu per socis acem: 50€

Trobareu tota la informació detallada al pdf 

Consultes i inscripcions: xllobet@escolademusica.ajberga.org

Interacció 2010: Democràcia cultural i transformació social

Diputació de Barcelona

Del 19 al 22 d’octubre tindrà lloc a Barcelona Interacció 2010, les 
jornades que organitza l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona 
destinades als responsables i professionals de la cultura.

Sota el títol “Democràcia cultural i transformació social”, aquesta 
edició té entre els seus principals objectius situar la dimensió social 
de la cultura i la democràcia cultural en el centre de les agendes dels 
responsables polítics i tècnics dels municipis, incidint en aspectes 
fonamentals com la participació, l’impuls de la creativitat i la cohesió 
social. 

Inscripcions i informació: 
http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1148

http://www.acem.cat/pdf/Docsbutlletins/Notes4/CursEMMBerga.pdf
http://www.acem.cat/pdf/Docsbutlletins/Notes4/CartaJornadesAuditori.pdf


11
n

o
te

s 
ac

em
  q

u
at

re
oc

tu
b

re
 2

01
0

activitats per alumnes i escoles

Exposició “Els sons visibles”

Escola Municipal de Música d’Igualada

Del 4 al 21 d’octubre es podrà visitar a Igualada l’exposició “Els sons 
visibles”.

Sota aquest títol s’emmarca una exposició fotogràfica formada per 28 
imatges que corresponen a les sessions de música amb persones amb 
discapacitat/s dutes a terme en el marc del projecte Música a l’abast, la 
música de les persones amb discapacitat/s al llarg del curs 2009-10. 

Aquesta exposició itinerant és un recull de mirades on es contemplen 
moments d’aprenentatge, experiències viscudes i emocions compartides 
a través de l’art.

Les  imatges són de la fotògrafa 
Ariadna Trias i van acompanyades 
de textos de l’escriptor Màrius 
Serra.

Projecte Baldufa: tallers de música per nadons

Escola de Música de l’Orfeó Lleidetà

El projecte Baldufa és una proposta per a embarassades i famílies amb 
nadons entre 4 mesos i dos anys i mig que vol iniciar els més petits al món 
sonor i musical de la mà de les seves mares i pares. Durant els tallers, a 
traves del joc i de l’experimentació, els petits i els adults descobreixen, que 
la veu, el cos i la música esdevenen vehicles de comunicació afectiva entre 
ells.

Trobareu tota la informació detallada dels tallers i de les 
inscripcions al tríptic.

Taller-presentació: Recursos musicals

Totsona

Totsona us convida a passar un matí amb ells per presentar-vos diferents i 
originals recursos musicals i la seva aplicació en l’entorn educatiu amb la 
presència d’alguns dels seus autors. Teniu els tallers detallats al pdf.

Data: 16 d’octubre de 10h a 14h

Lloc: Can Puntes  c/ Sta. Elisabet, 16 - Granollers

Inscripció gratuïta. Cal omplir la butlleta (http://www.totsona.com/
documents/butlleta_presentacio.xls) i enviar-la a formacio@totsona.com

http://www.acem.cat/pdf/Docsbutlletins/Notes4/Projecte%20Baldufa%20EMOL.pdf
http://www.acem.cat/pdf/Docsbutlletins/Notes4/TotSona.pdf
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activitats per alumnes i escoles

Promoció del 25% (vàlid per entrades pel primer 
i segon pis) de la setmana del 7 al 10 d’octubre 
per totes les funcions.

Promoció del 50% per la funció del dia 12 
d’octubre a les 18:00h.

S’aplicarà el descompte a professors i alumnes 
d’escoles de música presentant a taquilla el 
carnet d’estudiant d’escola de música o un paper 
amb el segell del centre.

La promoció va lligada a l’aforament.

Promoció per les escoles de música: descomptes fins al 50% per 
l’espectacle La Nit de Sant Joan 

Dagoll Dagom

Torna la màgia de la revetlla d’estiu amb el musical més galàctic. 

Un cabaret amb esquetxos i cançons que transcorren durant la nit de 
solstici d’estiu. 

Un espectacle màgic, tendre, naïf fresc i divertit per a tots els públics, per a 
tots aquells que creuen que bufant una espelma i pensant un desig, tot es 
pot fer realitat.

Vine a reviure la nit més màgica de l’any!



Avda. drassanes, 3  3ªplanta
08001 Barcelona

www.acem.cat
acem@acem.cat


