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Un inici  de curs molt emotiu 

No haguéssim arribat a pensar mai que passaria el que va succeir a partir del mes de 

març. Tres mesos a casa, amb les escoles tancades! Creiem que en aquests mesos, 

tant alumnes, com famílies i professors vàreu donar el millor de vosaltres. Moltes gràcies 

a tots! 

Després d’aquest final de curs ple de dificultats, ara podem iniciar un nou curs amb 

“normalitat”. S’ha pogut aconseguir que s’imparteixin totes les classes, tant individuals 

com col·lectives. Les mascaretes, les distàncies i la higiene seran els elements 

imprescindibles per a aconseguir que aquest curs sigui un curs normal. Confiam amb la 

responsabilitat d’alumnes i famílies, i sabem que a l’Escola, tothom complirà totes les 

mesures sanitàries establertes. 

Donam les gràcies també al nostre regidor, en Mateu Soler, per fer possible que l’Escola 

hagi obert les portes el passat 1 d’octubre. 

 Hem de dir, que per tot el Claustre de l’Escola, ha estat molt emocionant retrobar-nos 

amb els nostres alumnes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la web de l’Escola, pots consultar el Pla de Contingència, la Programació General 

d’Activitats i el Projecte Educatiu del Centre: 

https://www.ajpollenca.net/ca/municipi/documents-de-centre 

 

https://www.ajpollenca.net/ca/municipi/documents-de-centre
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El Pla de Contingència 

Com tots els centres escolars, l’Escola disposa d’un Pla de Contingència per evitar el 

contagi de la Covid 19.  

Les mesures principals són les següents: 

 Tota persona que estigui al centre haurà de dur la mascareta. 

 A l’entrada del centre es farà una desinfecció de mans i peus i un control de la 

temperatura. 

 En tot moment es mantindrà una distància de 1,5 m entre l’alumnat. 

 Els alumnes o professors que presentin símptomes de Covid no podran entrar a 

l’Escola. 

 Tampoc podran entrar els alumnes o personal que estigui en quarentena. 

 L’Escola disposa d’una aula d’aïllament per usar en cas de que un alumne o 

professor presenti símptomes mentre fan classe. 

 Els pares no podran entrar al Centre si no tenen una autorització. 

 Les tutories i reunions es faran principalment online. 

 L’Escola es digitalitzarà al llarg del curs amb la plataforma GSuite. 

 En cas d’un nou confinament les classes es seguirien fent online.  

Recordeu que podeu descarregar-vos el Pla de Contingència de la nostra web. 

 

L’ESCOLA  EN NÚMEROS 

14 alumnes de 

sensibilització 

3 alumnes de 

dansa 

95  alumnes de 

llenguatge 

musical  

40 alumnes de 

guitarra 

5 alumnes de 

flabiol I xeremia 

9 alumnes de 

saxòfon 

24 alumnes de 

percussió 

13 alumnes de 

clarinet 

14 alumnes de 

bateria 

63 alumnes de 

piano 

2 alumnes de 

violoncel 

6  alumnes de 

vent metall 

12 alumnes de 

flauta 

9 alumnes de 

cant 

26 alumnes de 

violí 

38 alumnes d’Ensenyament  Reglat de Grau 

Elemental i PREP 

183 alumnes d’Ensenyament No Reglat 

221 alumnes amb molta música per aprendre i compartir! 
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HORARIS DE TUTORIA (ON-LINE O PER TELÈFON) 

Ana Díaz Dimecres 17,30h a 18,30h 

Immaculada Cifre Dilluns 19 a 20h 

Montserrat del Carmen Dilluns 17,30h a 18h 

Frederic Marí (cap d’estudis) Divendres 19 a 20h 

Paula Martorell Dijous  16,30h a 17,30h 

Josep Devesa Divendres 18 h a 19h 

Antoni Tòfol Vallespir Dijous 17,30h a 18,30h 

Anabel Sánchez Dimarts 17 a 18h 

Albert Ortiz Dilluns 17 a 18h 

Pedro Moyà Dilluns 18 a 19h 

Pep Toni Rubió Dimecres 18,30 a 19,30h 

Antoni Lacasa Divendres 19 a 20h 

Jaume Cerdà Dimarts 18 a 19h 

Amparo del Riego Divendres 17,30 a 18h 

Tanya Borisova Divendres 16,30 a 17,30h 

Miquel Valls (director) Dimarts 19,30 a 21h 

Calendari Escolar 

 

El curs finalitzarà el 22 de juny de 2021 

 

Vacances Escolars: 

  Nadal: Del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) 

  Pasqua: Del 1 d’abril al 11 d’abril (ambdós inclosos) 

Dies Festius: 

12 d’octubre (Festa nacional) 

2 de novembre (Festa Unificada Local) 

7 de desembre (dia de la Constitució) 

8 de desembre (dia de la Immaculada) 

25 de febrer (Festa Unificada Local) 

26 de febrer (Festa Escolar Unificada) 

1 de març (Dia de les Illes Balears) 

2 de març (Festa Unificada Local) 

1 de maig (Dia del Treball) 

3 de maig (Festa Unificada Local) 
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Una nova oferta educativa per el curs 2020/2021: 

El programa d’Ensenyaments Reglats  

de Grau Professional (PREP) 

Enguany 7 alumnes començaran els estudis de Grau Professional a l’Escola de Música de 

Pollença. Són alumnes de les especialitats de percussió, guitarra i violí que volen seguir endavant 

amb els seus estudis. Aquests alumnes faran els seus exàmens al Conservatori Professional de 

Palma de Mallorca. Ara hauran de seguir fent molta feina per desenvolupar-se com a músics en 

aquest nou cicle.   

 

Sorteig d’entrades del BTHVN Festival de Pollença 

Durant els mesos de setembre i octubre s’ha celebrat el Festival Beethoven a Pollença. Han estat 

quatre concerts de molta qualitat. L’Escola ha fet un sorteig de 2 entrades per a cada concert. Els 

guanyadors han estat: 

- Concert del dia 20 de setembre: Malena Cortés Morro 

- Concert del dia 27 de Setembre: Júlia Fuster Miró 

- Concert del dia 4 d’octubre: Miriam Niculce 

- Concert del dia 10 d’octubre (ajornat a dia 30 d’octubre): Gamaniel Cetoute Mc Donell 

Enhorabona als guanyadors i gràcies a tots els participants. 

 

L’Escola es digitalitzarà amb la plataforma GSuite 

Una de les novetats d’enguany, serà que l’Escola ha aconseguit una llicència de la plataforma de 

Google GSuite. Així doncs, cada alumne tindrà un compte d’usuari de l’Escola de Música, i per tant 

podrà accedir a les diferents aplicacions de Google: Gmail, Drive,  Classroom, Meet o Hangouts. 

Aquesta eina serà fonamental en el cas de que s’hagin de tornar a fer classes on-line, però ja 

s’usarà durant el curs, ja que facilita la comunicació entre professors i alumnes.   

Els alumnes menors de 14 anys, hauran de dur signada una autorització d’ús. Pròximament us la 

farem arribar.  

Una més a la família!  

N’Ana Díaz, la nostra professora de violí, 

està esperant una nina. 

ENHORABONA! 

  


