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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUIA, DE CARA A ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES QUE 
GARANTEIXIN LA PERMANÈNCIA I CONSOLIDACIÓ DEL MODEL DE 
L’ACTUAL ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  
 
 
I. Vist de manera global, podríem dir que Mataró ha estat històricament una 
ciutat interessada per la música.  
L’any 2008, Mataró comptava amb 7 escoles privades de música que proveïen 
d’ensenyaments musicals a uns 1.000 alumnes, nombre que representa un 1% 
de la població mataronina del moment, percentatge no gaire allunyat del que 
podíem trobar en altres països europeus1. 
Si entréssim en més detall veuríem que aquesta oferta musical tenia unes 
característiques especials: 
 

• Un 45% dels alumnes practicava el mateix instrument. 
• A la ciutat hi havia pocs conjunts musicals que recollissin els 

aprenentatges fets pels nostres alumnes. La fragmentació en diverses 
escoles i la poca diversitat instrumental feien molt difícil la pràctica de la 
música en grups orquestrals als alumnes de les diferents escoles. 

• Era una oferta poc assequible a àmplies capes de la població, amb una 
quota mitjana de 110€ mensuals per alumne. 

• Pràcticament tota l’oferta d’ensenyaments musicals es trobava 
concentrada en l’espai entre Rondes. Només una escola estava situada en 
la zona de Peramàs. 

• Un 80 % dels alumnes tenia menys de 13 anys, dada que ens indica l’alt 
nivell d’abandonament dels estudis musicals a mida que avançava el 
creixement dels alumnes i la baixa participació d’alumnat adult. 

 
II. A la vegada, però, Mataró tenia una característica que la feia diferent de la 
resta de ciutats de Catalunya de la seva categoria, ja fos per nombre 

                                    
1 Dades percentuals d’estudiants de música sobre el total de la població de diferents països europeus a 2008 i sobre el total del 
col·lectiu menor de 25 anys. 
 
  Sobre el total de la població  Menors de 25 anys 
 
Alemanya    1,2 %    4% 
Finlandia     1,2 %    4%   
Austria   2%    7% 
Holanda   2,2%    4% 
Noruega   2,2%    7% 
Dinamarca  2,7%    7% 
Suecia   4%    13% 
Liechtenstein  7,5%    20% 
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d’habitants o per ser la capital de comarca: no tenia cap centre públic 
d’ensenyaments musicals. 
Mataró, a diferència de la majoria de municipis de Catalunya que havien 
apostat pels ensenyaments musicals de la seva població, tenia un buit en 
aquest camp que calia omplir. 
 
III. En els darrers anys els estudis de música han experimentat uns canvis 
importants: de ser uns estudis elitistes i considerats gairebé un luxe, a l’abast 
de les capes socials amb un cert poder adquisitiu, han passat a ser considerats 
part important del bagatge cultural de les persones, ja sigui pel gaudi que 
produeixen com per la importància de les competències que porten intrínsecs 
els seus aprenentatges. 
 
IV. Experiències a gran escala com “El sistema de orquestas juveniles e 
infantiles de Venezuela” demostren com la música, emparada pels poders 
públics, pot ser un mitjà de lluita contra l’exclusió i el fracàs escolar. 
 
V. Els canvis en el món dels ensenyaments musicals no han estat solament de 
caire social i econòmic sinó també pedagògic: s’ha passat d’una concepció de la 
música com un art a l’abast d’uns pocs privilegiats, que havien de triar entre la 
perfecció o l’abandonament de la seva pràctica, a fer-ne un instrument de gaudi 
a l’abast de tothom, en funció de les seves possibilitats, destreses i voluntat de 
fer-ne o no el seu mitjà de vida. 
 
VI. Aquest darrer fet ha portat canvis importants en el món de la pedagogia 
musical que no ha estat aliena, tot i que sí un xic retardada, dels grans canvis 
que ha experimentat en els darrers deu anys la pedagogia en general. 
 
 
I. Atès que en el mandat passat la ciutat de Mataró va aconseguir resoldre 
aquesta anomalia creant una Escola Municipal de Música, que acostava aquests 
ensenyaments a més amples capes de la població perquè era finançada en part 
per recursos públics provinents del conveni signat Generalitat-Ajuntaments pel 
finançament de les escoles municipals de musica, i de recursos propis 
municipals i en part pels mateixos usuaris. 
 
II. Atès que al llarg dels dos cursos i mig del seu funcionament ha aconseguit 
fer-se un lloc dins els estudis musicals de la ciutat, permetent que s’acostessin 
a la pràctica musical nous alumnes, com testifica els prop de 800 alumnes que 
té matriculats i les llistes d’espera en alguns instruments, sense que això hagi 
anat en detriment de les escoles privades ja existents, que segueixen encara 
actualment, totes elles, oferint els seus serveis. 
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III. Atès que l’Escola Municipal de Música ha fet una tasca de cohesió 
ciutadana, descentralitzant les seves seus i mostrant de manera clara que la 
música no és només una cosa de “Centre” ni dels “habitants del Centre”, al 
mateix temps que ha rendibilitzat els edificis escolars municipals en horari no 
lectiu, aspecte que li ha permès demostrar un alt grau d’eficiència. 
 
IV. Atès que l’Escola Municipal de Música compta amb un Projecte Educatiu 
aprovat pel Consell Plenari de l’IME que defineix la seva missió, visió i els seus 
valors com segueix: 
 

Missió 
Facilitar a tota la ciutadania espais i propostes actives de formació, pràctica, creació, producció i difusió en 
l’àmbit de la música, per tal de recollir i donar resposta (acompanyar) als interessos i les necessitats 
expressives dels ciutadans en l’àmbit de la música. 
 
Visió 
L’EMM és un centre obert, dinàmic i creatiu, pensat per a servir a les persones i que compta amb un equip 
professional molt competent, que afegeix valor cultural a la ciutat a partir de pràctiques educatives 
diverses, de qualitat, i innovadores. 
 
Valors 
- La proximitat als ciutadans, als col·lectius i als agents culturals de la ciutat 
- La funcionalitat dels aprenentatges 
- El grup com a eina pedagògica i com a espai expressiu 
- La diversitat estètica i de llenguatges musicals escolaritzats 
- La qualitat metodològica i artística 

 

i que defineix els seus objectius pedagògics i institucionals amb els termes 
següents: 
 
Objectius de l’àmbit pedagògic  

L’Escola es planteja la seva tasca formativa partint dels següents objectius pedagògics: 

- Establir una profunda amalgama entre aprenentatge i pràctica musical, prioritzant l’experiència 
musical global per sobre dels coneixements teòrics descontextualitzats i emfatitzant la vivència de 
l’experiència artística. 

- Desenvolupar una oferta formativa diversa quant a objectius, plantejaments i activitats, que resulti 
d’interès al màxim nombre possible de persones. 

- Establir el “grup” com a base per a la relació, per a l’elaboració d’estratègies d’ensenyament-
aprenentatge, i com a fonament metodològic i desenvolupar una metodologia didàctica que potenciï el 
treball col·lectiu per sobre de la instrucció individual. 

- Promoure el treball cooperatiu a l’aula per tal d’accentuar el valor de les competències socials i 
d’interacció col·laborativa. 

- Desenvolupar la tasca pedagògica a partir d’una metodologia que resulti significativa i funcional, 
entenent que és l’alumne qui construeix el seu aprenentatge, amb una intervenció docent que parteix 
de les motivacions i coneixements previs de l’alumnat, i que ajuda a desenvolupar competències útils 
en el camps artístic, cultural i social. 

- Incentivar el pensament autònom, per tal d’alimentar la capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida i 
la creativitat. 
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- Partir, en el desenvolupament de l’activitat formativa, d’un ampli ventall de “musiques”, sense 
subjecció a cap jerarquització acadèmica.  

- Portar a terme una revisió i selecció dels materials didàctics que permeti executar adequadament un 
ensenyament basat en l’activitat i en la creativitat, i que condueixi al coneixement i comprensió de la 
diversitat estilística. 

- Facilitar el coneixement i creuament d’expressions culturals diverses, per tal d’entendre les 
diferències culturals com una eina integradora, transformadora i de reflexió critica de la nostra 
cultura. 

- Integrar l’aprenentatge d’actituds i valors en els projectes i activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

- Desenvolupar una progressiva comprensió de la interpretació en conjunt així com de la capacitat de 
treballar en equip per tal d’aconseguir el resultat sonor desitjat 

- Adquirir i desenvolupar els hàbits de puntualitat, escolta, respecte i tolerància, que han de facilitar el 
treball tant a l’assaig com a l’execució musical en grup 

- Col·laborar en el desenvolupament d’hàbits personals, com l’autodisciplina, la constància i la voluntat 
de superació 

 
 
Objectius de l’àmbit institucional, de serveis i de cultura de centre 

Pel que fa a l’àmbit de serveis i de cultura de centre, el projecte pretén: 

- Fer créixer un projecte educatiu i cultural per la ciutat que sigui compartit pels diferents sectors 
educatius de l’Escola i, molt especialment, pel professorat del centre. 

- Desenvolupar una cultura de centre oberta, basada en la confiança i la participació dels diferents 
sectors de la comunitat educativa en l’avaluació i la presa de decisions de millora del centre. 

- Entendre la formació continuada com una eina imprescindible que ha de permetre la millora de la 
pràctica docent i de la resta de tasques professionals a desenvolupar al centre. 

- Desenvolupar progressivament tots aquells serveis de suport a la docència i a l’aprenentatge 
inherents a una escola de música moderna i de qualitat: banc d’instruments, biblioteca, mediateca, 
edicions, aules d’informàtica i de post-producció, espais d’assaig i enregistrament, etc. 

- Desenvolupar un servei d’orientació i acció tutorial que doni suport a l’alumnat i a les seves famílies 
durant la seva etapa formativa. 

- Incorporar les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) com un recurs de suport a la 
docència, així com –orientat a la pràctica musical- un objectiu d’aprenentatge en sí mateix. 

- Incentivar l’organització d’intercanvis d’alumnat i professorat de l’Escola amb altres de centres de 
Catalunya i/o de fora, com a via per a la formació permanent del professorat i la formació integral de 
l’alumnat, especialment a través dels conjunts estables. 

- Fomentar –des de la direcció i des de la coordinació dels equips de professors- l’escomesa de 
projectes d’investigació en acció a través dels quals el professorat s’integri en projectes col·lectius. 

- Incentivar els sentits de pertinença al grup i a la col·lectivitat que és l’escola, i fer-ho de manera que 
es visqui que aquest procés es fa possible mercès a la música o a través, principalment, de la música. 

- Facilitar i propiciar l’ús de les instal·lacions, materials, recursos i serveis de l’escola a tota la 
comunitat educativa. 

 

V. Atès que l’Escola Municipal de Música s’ha dotat d’un equip de més de 40 
professors i professores, formats en els principis d’aquestes noves metodologies 
en els centres més competents del nostre país i de l’estranger, que han 
demostrat un alt nivell d’implicació al projecte, anant moltes vegades molt més 
enllà de les estrictes obligacions contractuals. 
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Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa que el Ple Municipal 
de l'Ajuntament de Mataró adopti els següents acords: 
 

1. Garantir la continuïtat de l’Escola Municipal de Musica de la ciutat, amb 
finançament públic, tal i com ha estat establerta fins el moment actual i 
amb participació de finançament privat a través d’uns preus públics que 
garanteixin l’accés a la mateixa d’àmplies capes de la població, 
independentment del seu nivell socioeconòmic. 

 
2. Garantir l’actual model educatiu de l’escola definit en el seu Projecte 

Educatiu.  
 

3. Garantir la continuïtat de l’equip de professorat i el respecte als seus 
drets laborals, mantenint les seves condicions contractuals equiparades 
als col·lectius de docents del seu mateix nivell de titulació, dels Centres 
d’Ensenyament de Règim General de la Generalitat i establint les mesures 
legals oportunes per a la continuïtat en el seu lloc de treball 
independentment del model de gestió adoptat. 

 
 
No obstant, el Ple decidirà. 
 
 
Mataró, 5 de Gener de 2012 
 
 

 
Esteve Martínez Ruiz 
Portaveu del Grup Municipal d'ICV-EUiA 


