Enquesta de Satisfacció EMMMDC curs 2021-2022

Resum de les dades extretes de l’Enquesta de Satisfacció enviada a les famílies el 15 de juny de
2022. Les dades es van recollir fins al 4 de juliol de 2022 amb un total de 111 enquestes de 573
alumnes que representa una participació del 19,37%.

Secció 1
1. En termes generals, com valoreu l'Escola Municipal M. Dolors Calvet (del 0 al 10).
Només una resposta de les 111 valora l’Escola per sota del 6 i en resulta una mitjana de 8,5.

Secció 2
2. La gestió, organització i atenció a l'usuari (del 0 al 5)
La Gestió de l’Equip Directiu
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El procés de preinscripció i matrícula

L’adequació dels horaris.

La informació rebuda al començament del curs
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L'horari d'atenció a l'usuari

La qualitat de l'atenció rebuda (tracte personal, nivell d'informació, etc)

Observacions de la Secció.
Fer instrument de 19:15h a 20h, d.un dijous, als 8-9 anys, és massa tard....
Esperem q això pugui canviar el proper curs.
en molts d'aquests casos no he tingut interacció i per tant tampoc cap queixa. Però
veig que tot funciona molt bé
Més informació familia-professor
L'adequació de l'espai, crec que hauríem de sol·licitar que l'escola tingues un
edifici propi.
Els pares quedem totalment al marge de l'escola. Si els nens són més gran, no
m'importaria tant, però pels més petits no m'ha agradat el tracte que hem tingut els
pares.
Si l'any vinent els alumnes passen a fer 1 hora de classe setmanal a 2 classes de
45 minuts que fan ara, la quota hauria de ser menor, no?
Hi ha una bona gestió, organització i atenció a l'usuari
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Les coses que s'han de millorar potser no depenen de l'escola.
Es importante dar la información de que hacen en cada clase y porque se hace. El
razonamiento ayuda a mejorar el aprendizaje . El funcionamiento del Gwido para
comenzar no es fácil .
Moltes gràcies!
M'agradaria poder rebre la valoració per e-mail
L'atenció rebuda personalment a secretaria es poc resolutiva, sempre et refereix
als emails
Molt bé tot
Bona

Secció 3
Les aules i els materials utilitzats
Les condicions de les aules

La neteja de les instal·lacions
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La disponibilitat d'instruments de préstec per als alumnes (80 respostes)

Disponibilitat d'aula d'estudi

Observacions del bloc 3
L.aula d.estudi ens hagués anat molt bé aq curs, ja q els dijous li quedaven 3/4 d'hora entre
classe i classe i no vivim a vilafranca
No coneixem aquests aspectes, no es.poden valorar
No podem valorar els instruments de préstec per no haver-ne de fer ús
Hi ha aula d'estudi en aquests moments?
Faria dalta que tornes a haver la biblioteca
Poso aquesta nota perquè ni tan sols hem pogut veure les instal.lacions, ni on han fet la
música els nens. Entenc que el període covid ha afectat, però aquest curs s'hagués pogut ja
gestionar d'una altre manera. Ni tan sols un vídeo on pugu veure on fan la música?? Ho sento,
no m'ha agradat. Després les entrades i sortides són caòtiques, com he dit abans, no
adequades pels més petits.
Bien
En aquestes preguntes no tinc informació suficient per valorar.
No hem utilitzat aula d'estudi
Esperem que el curs vinent la biblioteca torni a estar operativa
En general mol bé

Enquesta de Satisfacció EMMMDC curs 2021-2022
La disponibilitat d'aules d'estudi la desconec. Contesto perquè es obligatori.
No hi ha aula d'estudi
No podemos hablar de la sala de estudio porque no sabíamos que existía
Recuperar biblioteca i aula d’estudi és un gran pas!
Poso 3 a tot pq el nen ha fet sensibilització 1 i no he pogut valorar aquests aspectes
Els faristols estan força deteriorats
He posat 3 perquè no hem fet prèstec d'instrument ni utilitzat l'aula d'estudi.
Desconec la disponibilitat d'aula d'estudi, ni horaris ni instruments
S'ha de millorar quan assagem cantants amb instruments
Disponibilitat d'aula d'estudi: No ho puc valorar
Correcte
Aquestes dos ultimes preguntes crec que la resposta es molt dificil ja que tenim instrument
propi i l'aula estudi aquest any tampoc l'han pogut utilitza
No sabem les condicions de l'aula ni la neteja..

Bloc 4
La pràctica educativa i el personal docent
El nombre d'hores de dedicació de l'alumne/a
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El nombre d'hores de dedicació de l'alumne/a, en cas de germans (43 respostes)

L'aprenentatge assolit per l'alumne/a

L'aprenentatge assolit per l'alumne/a, en cas de germans (40 respostes)
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La informació rebuda sobre el progrés de l'alumne

La informació rebuda sobre el progrés de l'alumne, en cas de germans (40 respostes)

Els concerts dels alumnes
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Els concerts de tancament de curs

Professor/a d'instrument (93 respostes)

Professor/a d'instrument (en cas de germans o segon instrument) (32 respostes)
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Professor/a de llenguatge (66 respostes)

Professor/a de llenguatge, en cas de germans (28 respostes)

Professores de Cant Coral (50 respostes)
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Professors/es de Formacions instrumentals (67 respostes)

Professors/es de Formacions instrumentals, en cas de germans o segona formació
(24 respostes)

Relació dels docents amb els alumnes
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Relació dels docents amb les famílies

La participació de l'escola en la vida cultural de la ciutat

Observacions de la Secció 4
No concentrar tants concerts al juny
Considero un luxe poder tenir una professora de la Qualitat com tenim. És un efecte motivador
per millorar dia a dia
per un millor aprenentatge penso que manquen hores de classe i no s'haurien de donar feines
per a treballar a casa
Estaria bé que hi hagués formacions de piano amb altres instruments
Es podria buscar més espais de participació, potser és que només tinc la visió del meu fill i es
realitzen més
La nena ha anat molt motivada i contenta amb la seva professora. Molt carinyosa amb els petits.
Sí que trobo a faltar el contacte amb els pares, no hem parlat ni un sol cop del seu progrés.
Entenc també que ara és molt petita i no és tan important.
Els concerts de sensi de trimestres ha estat curts.
Bien
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Tot molt be
La profesora de instrumento se ha volcado e implicado de forma positiva en la motivación de
enseñar y resolver dudas . Estamos muy agradecidos también en lenguaje musical . Can Coral le
ha agradado y salía contenta que es lo importante, aunque no hemos tenido contacto de
información.
M'agradaria poder rebre la valoració per e-mail
En el tema de concerts, em fa la sensació que esteu més per els joves que per els adults. Els
joves sempre tenen un lloc o dos fixos per cantar que estàn molt bé mentres que els adults, ens
he de conformar on toqui agradi o no agradi ...s'hauria de treballar una mica més aquest punt
sobre els adults
Ajuntament hauria de valorar més la banda econòmicament
Reunió trimestral amb els professors
Molt contenta amb els professors de Ministrers. No en podríem tenir de millors.

Secció 5
Aspectes relacionats amb l'ambient escolar i la participació dels pares i mares.
Ambient general del centre
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L'ambient del centre entre la relació família i escola

Participació dels pares i mares (activitats, concerts...)

Formació on participa l’alumne/a
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Observacions de la Secció 5
Ens agradaria q pugues participar d'alguna formació el proper curs o l'altre
a part del taller de guitarres trobo a faltar, algun altre tipus de combos per els alumnes de
guitarra o violí, o que hi hagi facilitat per accedir qualsevol dels alumnes de l'escola
*Taller de pianos fins al febrer
no participen en cap
Molt bé, però per els més petits caldria més feedback per poder practicar més a casa i saber
si van bé
¿Los padres participan en talleres , actividades ? La anterior pregunta no lo comprendimos,
supongo que les avisaréis a los padres que sepan de música .
Taller de piano hablo de la alumna .
Molt b!
Grup de saxos
Roda instruments
TInc una filla que fa cant i trobo a faltar agrupació i combinacions amb altres intruments, ens
les audicions es realitzen combinacions que seria molt fructifer potenciar durant el curs
sobretot quan ja son alumnes de ESO. La feina que es fa a la banda es molt bona i trobo que
aprofiten poc l'esforç fet, poder podrien fer algun concert mes. Estaria bé que fessin alguna
sortida de cap de setmana agrupacions com la Banda
Valorar més el que tenim per part Ajuntament

Bloc 6
Valoracions generals
Quins aspectes de l'Escola Municipal de Música valoreu més positivament?
els docents
Activitats de tocar amb altres co•llectius…. Banda-teles… cercaviles etc
Professorat
La gestió i la organització
Els professionals que l’encapçalen.
Les sessions de instruments
L'equip directiu, els professors, la quantitat de concerts i activitas que es fan
El contingut de les classes
La futura participació en combos i tallers
la qualitat i predisposició de la professora
La professionalitat de les mestres
Les classes amb instruments i els grups
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Comunicació
La comunicació tant a nivell de gestió, organització, etc...com amb els professors.
Motivació del professorat, organització i comunicació per mail
La professionalitat dels mestres d'instrument
la qualitat de les audiocions i actuacions musicals
Les activitats, la comunicació amb les famílies…
Classes instrument individuals
la proximitat dels professors
No se
Participació en actes culturals, concerts, reunió online, professorat
Il.lusió per ensenyar música dels professors
Atenció a l’usuari
Les iniciatives i l'imomicar als nens amb tot
Molt be
Possibilitat de tocar molts instruments diferents
Els profesors
ORGANITZACIÓ
Facilitat i flexibilitat per configurar horaris
Estem molt contents en general i se'm fa difícil destacar algun aspecte sobre els altres
La participació en la vida cultural de la Vila i la implicació dels mestres
La bona resposta del professorat davant de dubtes o problemes
L'entrega dels mestres
Activitats extres a les classes particulars. Combos, Big Band, Banda.. i la bona actitud del
professorat.
els professors
Els Professor/es
La professora
La bona predisposició de la direccii
La comunicació i informació via email va molt bé
El dia a dia de les classes funciona bé i els nenes vénen contents
La profesora
L'atenció via mail, i en general l'atenció rebuda per part de professors i altre personal de
l'escola es bona, molt atents, i quan hem tingut algun problema, o quan es va fer mal la meva
filla a les colonies, ens han tractat molt bé.
Les audicions per veure els nois tocar tocar.
Classes
En general tots, molt contents per el tracte i la feina que feu. Especialment contents amb la
professora per el tracte amb els infants i families.
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L'Organització, les classes, les professores i professors...
El tracte a l'alumnat.
La qualitat del professorat i l’organització d’activitats fora de les classes.
el tracte amb els petits musics
La comunicació
Correcta
El gran número d'activitats que s'organitzen a part de les classes ( trobades, intercanvis,
concerts, ...)
L'atenció rebuda per part de la persona que està de cara al públic, és excel.lent. La professora
és una gran professional i transmet confiança als pares/mares i alumnes.
L'atenció del professorat
El professorat i l'acollida als alumnes
Professors/es profesionals.
La qualitat del vostre ensenyament musical
La meva professora de cant.
alguns professors
El professorat
El tracte amb el professorat, la seva implicació.
la organització dels actes fora de l'escola
El rofessorat
Els concerts i el professorat
les activitats que es fan fora de l´escola
El tracte del professorat
tot
La motivación constante en el aprendizaje y satisfacer las ganas de aprender del alumno que
tiene su primer año de contacto con la Música como estudio de parte de l profesorado de
instrumento , Lenguaje musical y Can Coral .
Valorem positivament tant la gestió, com l’organització, com l’atenció a l’usuari. Molt b!
Valoro moltíssim la professora i professo que tinc. També les activitats que es fan, cambra,
combos, ......També el fet de poder anar-hi a fer assajos.
Atenció als nens
L equip docent
El bon nivell d'educació musical i l'experiència dels mestres.
Que està adreçat a totes les edats
L'atenció i dedicació a l'alumnat
El bon ambient que si respira
El tracte rebut.
organització
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L'estil d'ensenyament i evaluació, les colonies per a que els nostres fills gaudeixin de la
música en un entorn diferent
La implicació del professorat
La professionalitat dels docents
Ambient i formació musical
El personal
Tocar en grup
Nivell i capacitat de motivar als alumnes d'alguns dels professors.
Ensenyament de qualitat i flexible
L'opció de participar en formacions
Organització
Les audicions comentades
La relació entre Profe alumne i els grups de
Musica
Professionals
La atenció personal i la dedicació del profesor.
Les clases
Poder tocar amb grups i formacions, tenir concerts fora de l'escola i poder fer actes fora del
procés més acadèmic.
Profesionalidad
La dedicació del professorat i que són molt motivadors.
Organizació i atenció
Qualitat ensenyament i comunicació àgil
La possibilitat de participar en tallers i agrupacions
La formación estupenda pero sin presiones
el tracta del professors amb el nens
La organització dels horaris bona i en general tot correcte!!
La professionalitat dels professors
La preparació i la disponibilitat del professorat
En general tot bé.
profesorat
L'atenció personalitzada que hem tingut
Organització
La dedicació i implicació del professorat.
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Quins aspectes de l'Escola Municipal de Música creieu que caldria millorar?
Variació temes banda i assajos de 1h i 1/2
Conèixer de manera online disponibilitat d'aules per practicar
L´atenció a l´usuari
HORARIS
Per ara no tenim propostes
Les sessions de llenguatge i cant coral
fer reformes a l'escola i els preus
La organització d’horaris dels alumnes, estaria bé poder-los mantindre d’un any per l’altre, no
trobo pràctic cada any fer el procès.
La metodologia en el llenguatge musical, seria interessant un enfocament més globalitzat,
instrument i llenguatge més de bracet
no tinc cap queixa
Aplicació - flexibilitat per triar horari
Les classes de llenguatge
Sortides de l'alumnat
Millorar la sala dels concerts
Els horaris: posibilitat de fer classe a primera hora de la tarda (a partir de les 16h) enlloc de
fer-la a última (20h). Hi ha hagut anys en que hem plegat a quarts de 9...
Algun professor
La coordinació de calendaris, en el sentit d'intentar que els infants no s'hagin de desplaçar
més dies del compte a l'escola
en el meu cas els canvis constants de les mestres d'instrument i canvis d'horari i dies per no
tenir altes compromisos musicals
Considerem que per ser una escola municipal els preus sòn massa elevats
Poca oferta d'horari
les instal·lacions
No se
Aprenentatge de llenguatge per ser dos dies setmanals poca evolució potser per excés
alumnat, cant coral aprendre a projectar veu i les respiracions
Hem trovat a faltar que ens fessin arribar instruccions per practicar a casa l'aprenentatge
musical
El banc d’instruments de lloguer
La planificació. S'avisa de tot molt just, de vegades sense deixar marge a les famílies
Res
La pedagogia
El preus per classe,ja que preu per classe de mitja hora és molt elevat.
Cap
Edifici i instal·lacions
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Cap
L'organització del llenguatge, tot i que el curs vinent ja s'ha fet una millora reduint a una
sessió. L'obligatorietat del cant coral fins a Ini2.
El tracte a l'usuari de consergeria i de l'auxiliar administrativa
Masses sessions de llenguatge i can coral.
La falta de faristols.
cap
Millorar l'Aparcament ( com les escoles de Sant Josep/Santa Anna i Sant Elies ) que tenen 20
minuts de franc per deixar i recollir els fills als parquings SABA Cal Rondina i de la
Rambla/Plaça Penedès, vosaltres que també sou "Escola" us podrien fer el mateix.
I amb tots els respectes, no em dieu que vingui a peu, perquè jo treballo a 5 qm de Vilafranca,
sense comunicació ni bus ni tren, per tant haig d'anar amb cotxe, tinc conciliació familiar, els
porto a les 9 a l'escola i plego a les 16:30 h, recullo la canalla a les 17 h i els porto a la vostra
Escola a les 17:15 i/o 17:30 h. perquè aprenguin lo que ells els hi agrada, LA MÚSICA. Per
tant, haig de venir, si o si amb cotxe, o haig de plegar abans per aparcar el cotxe a casa, però
llavors no puc acompanyar la canalla al matí. Però per mi no te preu poder acompanyar-los al
matí i recollir-los a la tarda. Per tant, necessitem més facilitats d'aparcament per deixar i
recollir la canalla a la vostra Escola.
Moltes gràcies ...
La comunicació amb els pares, l'edifici de l'escola no el veig adequat pels nens petits.
Les instal·lacions, modernitzar-les.
Potser algun reunió amb els professors/mestres de música de seguiment de l'alumne/a.
Nosaltres és el 1r any, SENSIBILITZACIÓ 1 i voldríem saber l'interès que té en la música (hi
va molt contenta i ja espera el dia que té música, o sigui que suposem que té interès), però
ens agradaria conèixer quina és l'actitud un cop a dins l'aula, etc. Si no hi ha temps per fer
reunions potser algun tipus d'email amb valoració de com ha anat el curs per l'alumne/a
Els concerts que s'ofereixen als pares per Nadal i Pasqua podrien ser una mica més complets
Todo està bien
Bé, crec que es una cosa que se soluciona el curs vinent, que en lloc de fer dues classes
setmanals, serà nomès una i seràn hores completes, que també és d'agraïr, ja que ara sent
nomès de 45 min. es complicat recordar els horaris. També agraïrira que quan hi hagués una
reunió important que es notifiqués amb un sol mail, ja que si es fa de forma complementaria en
un mail on es donen altres informacions pot passar per alt i passar desapercebut.
No se
Els alumnesde sensi haurien de fer classe a la planta baixa
Els canvis de dia i horari en setmanes puntuals. Entenc que es fan per concerts o activitats
especials, però a les families ens és complicat per conciliació familiar fer aquests canvis,
sobretot si contem que tenim a l'infant "col·locat" en un horari i aquest es modifica sovint.
Personalment no he entes que en ocasions es retrases l'horari de classe o es canvies de dia i
haver de restructurar tota la setmana per aquests canvis. Crec que en aquest punt s'hauria
d'intentar mantenir el màxim els horaris habituals i si per exemple, el concert és de 18:00 a
19:00 i l'horari habitual de la classe és de 17:15 a 18:00 el mateix dia, no costa res seguir
agafant el grup a les 17:15 i aprofitar per fer un últim assaig per exemple, i no directament dir
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al grup que comença una hora més tard.
Ara mateix no en tinc cap.
Avisar amb més antelació els recordatoris dels dies festius i/o de lliure disposició.
Eliminar classes online (n’hem fet sense tenir res a veure amb la pandèmia). També s’agrairia
més flexibilitat per escollir dia de llenguatge i cant coral, ho feu escollir molt d’hora quan
encara no sabem les extraescolars del curs següent i no sabem el dia que farem instrument.
Si hi ha més d’un dia d’instrument que cau en festiu oferir la possibilitat de recuperar les
classes. I aquest any heu pujat el preu i baixat les classes de llenguatge. Està bé tenir només
un dia de llenguatge, però no pujar el preu i reduir classes.
les comunicacions
Crec que els petits (sensibilització) hauríen de conèixer una mica més els instruments
L’accés als professors per a avisar d’absències per malaltia
Cap
Caldria millorar els protocols Covid-19 de dins l'escola, i informar-ne als pares/mares/tutors, ja
que a principi d'aquest curs, davant la situació d'incertesa que hi havia en temes de salut, no
es van concretar alguns aspectes (els protocols seguien sent els anteriors). Degut això, vam
fer la consulta a l'equip directiu, i la resposta va seguir sent sense un criteri clar.
No ho sé
Tenir un espai de biblioteca
Cap.
Cap
No ho sé.
els preus
Sense comentaris
conèixer més que fan els infants a les classes
Potser una mica més exigència als alumnes
L'espai. Ni les aules ni l'escola. Creiem que cal un local més adient.
L´atenció al públic
no tinc res a dir
no
La interacción y mes información con el alumnado nuevo. Tenéis alumnos de años y padres
que se conocen con el equipo de la escuela por diferentes actividades que hacéis y habláis
con familiaridad y los que venímos recientes notamos que dais por hecho muchas cosas en
correos o charlas que nadie nos ha explicado porque no todos sabemos el funcionamiento de
una Escuela de Música y términos técnicos en los que hablaís. Sería agradable tener una
charla de conocimiento de la Escola o de primer contacto para futuros .
L’Edifici. Però no és cosa vostra…
Estic molt content amb l'escola , no se'm acut res.
Menys formalismes
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Cap
Compaginar les classes amb altres extraescolars per no perdre alumnes.
Res a dir
L'organització
Els faristols
Cap
Jo faria més instrument (pràctic) en edats petites i de més grans ja fer més teòric i només 1 dia
a la setmana tot junt. Dos dies a la setmana, fa triar entre activitats, sobretot si no ho tenen
clar.
La comunicació, amés de per email, per WhatsApp. La inscripció, simplificar el proces amb
menys pasos, audicions mes inclusives a vegades no hi van tots els alumnes
Caldria millorar les aules per quan he fe fer classes de cant amb els instruments. Es horrible lo
malament que ho passem sentir el piano p altres instruments tant fort en una aula tant petita,
et quedes sord i la veu s'ha d'esforçar.
Condicionament de les aules
Més places
Els espais
Llenguatge i fer Combos a sisè
Atenció personalitzada i atenció a la diversitat.
La comunicació
Algunes aules
Contacte i proximitat amb les famílies
Més interacció entre instruments i grups
Els horaris
Per mi cap
Des de el punt de vista, no hi veig coses a canviar.
Cap
Estem contents
La programació de les activitats fora d'horari lectiu amb temps.
El preu per la gent que ve de altres llocs
Disponibilitat d'instruments
La.metodologia de les classes de llenguatge
En el caso de mi hija, más actuaciones con la bigband o alguna otra formación
una mica la comunicació via mail
Cap!
La informació dels concerts
Els locals

Enquesta de Satisfacció EMMMDC curs 2021-2022
Res en concret.
horaris
Saber els continguts de cada curs
Cap
Per dir alguna cosa, ja que estem molt contents, seria les instal·lacions, una mica velles.
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Observacions generals
Millorar assajos de la banda…. Més estona s’assaig i més cançons amb coreografia i millorar
percusió i menys passodobles
Tot correcte, gràcies per tot. Bones vacances
molt content de tot plegat
Preus, essent una escola municipal penso q haurien de ser més econòmic.(amb confinament i
reducció hores no s'ha tingut prou en compte)
Crec que l'escola li falta fer un pas endavant en la metodologia a aplicar, o fent petits canvis
com per exemple, que l'alumne pogués escollir si vol fer llenguatge musical o no, o si vol fer
només classes d'instrument...
Preu classe molt malament,
En general, estem molt satisfets amb l'escola de música i la seva organització. També volem
posar en valor el canvi que han fet a nivell d'horari el curs vinent reduint una sessió de
llenguatge, escoltant les nostres millores del curs anterior.
Vull insistir, que no sé si és una necessitat del centre, però crec que l'escola es mereixeria un
espai exclusiu per a ella, com l'Escola de música de la Vila. Les famílies que comencem a
deixar sols als nostres fills/es per l'edifici, ens costa que puguin sols fins al tercer pis. Potser és
només cosa nostra perquè no estem familiaritzats amb les instal·lacions i encara ens sembla
que els nostres fills/es són petits.
Suposo que és un problema també nostre, però no ens vam assabentar de les colònies fins un
mes abans i no vam poder apuntar-nos perquè teníem un altre compromís. Seria possible
enviar un correu abans, si ja ho feu i ens hem despitat, no ho tingueu en compte. Aquest curs
estarem més atents.
De nou, moltes gràcies per tot, el concert de final de curs espectacular, com sempre. Estem
molt contents de formar part del projecte!
Gràcies per la dedicació.Bon estiu!
Moltes gràcies per tot. Heu ajudat molt als nostre fills i filles.
Com he dit abans, l'edifici no el trobo adequat a una escola de música amb nens petits.
Compartit amb molt divers tipus d'activitats i de gent. Les entrades i sortides es fan caòtiques o
si més no difícils. Moltes escales per anar a l'auditori, espais molt separats. Manca contacte
amb els pares.
Relació dels docents amb els alumnes he valorat 3 però la veritat és que ho desconec, imagino
que molt bé perquè hi van contents
Bien
Tal i com hem comentat, creiem que als petits se'ls hauria d'introduir en el món dels instruments
Molt contenta amb els professors i bona atenció secretaria i conserjeria.
En general tot molt be. Gràcies.
Hi ha moltes coses que se m'escapen i les he contestades perquè són obligatòries. Jo crec que
les mancances no són degudes a l'escola ni a la directiva, sinó a que els recursos són limitats.
Hi ha escoles municipals de música que tenen un edifici dedicat només a això amb sales
d'actes més espaioses. Però si no és així no és perquè a ningú no se l'hagi acudit, sinó per
limitacions econòmiques.
Molt bon curs!
Tot i haver estat un curs complicat a l' inici de curs, estem contents amb la gestió de l' escola.
Moltes gràcies per la feïna que realitzeu.
En general, estem molt contents amb l'escola.
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Bien
Si en este curso la profesora de instrumento hacía esta clase y aula oberta . Este año le han
cambiado de grupo en aula oberta . No sabemos si es por política de la Escola pero en primer
contacto la profesora podía haberle hecho las 2 clases como este curso . Como nuevos les
habría ido bien seguir las mismas directrices . Lo comentamos como sugerencia. En gral
vemos a nuestra hija que ha aprendido y está motivada y eso dice mucho de vuestra Escola .
Gracias
Hem sento afortunada de tenir una escola com la nostra tan aprop de casa i amb la que els
nostres fills es poden formar musicalment amb una gran sensibilitat musical.
Cal fomentar i valorar més les agrupacions
PROPOSAR MES INTERCANVIS AMB ALTRES ESCOLES DE MUSICA DE CATALUNYA I DE
FORA DE CATALUNYA
Varis dilluns i divendres del curs (dies de classe) han estat festius, ponts O dies de lliure
elecció. Simplement en el cas que s'anul.lin les classes per tema concerts interns... es tingui en
compte que hi ha grups que són 2 setmanes seguides sense classe
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Resum de dades
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