
Poscició de l’AUP respecte a l’escola de música Pere Burés

Objectiu general.

 Obertura de l'escola a la ciutat. Fer accessible la música al conjunt de la 
ciutadania, abandonar el paradigma de formació en excel·lència per un 
model més inclusiu i integrador.

Context.

- Entenem que l'escola de música com a servei públic no ha de perseguir 
com a objectiu essencial la rendibilitat econòmica. No podem caure en la 
fal·làcia comptable d'avaluar un servei pel seu retorn econòmic. Sense 
descuidar l'aspecte econòmic hem de valorar del servei públic l'impacte real en
la vida dels ciutadans, la possibilitat de transformació i emancipació social que 
obre. Per tant la nostra visió no vindrà tant en reduir l'impacte econòmic sinó 
en maximitzar la incidència social del servei en la comunitat.

Problemàtiques que observem:

- Manca PEC (Projecte educatiu)
- Manca projecte curricular, no té explicitat objectius o ítems clars a 

treballar.
- Conveni: El professorat te 18h lectives i 1h de tutories. La resta d'hores 

no tenen una funció especifica. Certa opacitat. Aquestes hores restants es 
podrien destinar a realització de projectes descentralitzats de l'escola.

- Falta d'una major transversalitat i permeabilitat amb altres àrees de 
l'Ajuntament. Joventut, Serveis Socials...

Propostes d'intervenció:

- Obrir l'educació musical a la ciutadania a partir de projectes 
descentralitzats i limitats en el temps.

- Millorar la formació i reciclatge del professorat.
- Cal un equip directiu potent per impulsar i coordinar el projecte. Creiem 

que l'equip directiu hauria d'estar format per un gestor, un director i una 
coordinació pedagògica o cap d’estudis.

- Cal realizar una bona i clara definició de les tasques dels membres del 
equip directiu.

- Mantenir l'afiliació a l'ACEM (Associació Catalana d'Escoles de Música) 
és important perquè es poden obtenir avantatges.( http://www.acem.cat/)

- Avançar a un model més inclusiu d'escala global. L'objectiu no ha de ser
la recerca de l'excel·lència musical.

- Treballar la cohesió del professorat.
- Ampliar  l'ensenyança de música moderna. Cal diversificar l’oferta 

déstils musicals per tal d’arribar a un públic mes ampli, sobretot joves
-Incloure o millorar la relació amb les entitats culturals tradicionals de la 

ciutat, fomentant el treball de la música tradicional.



- Potenciar la permeabilitat de l'escola amb les entitats culturals i socials.
- Crear un espai per tal de donar continuïtat a exalumnes que ajudin a 

crear un major vincle i retorn amb la ciutat. (Bandes, corals...)
- Potenciar relació de l'escola amb els centres educatius i no limitar 

l'activitat lectiva a l'horari de l'escola (només tarda)
- Participar de manera activa en les festivitats populars (sant roc, festa 

major...)
- Introduir noves dinàmiques pedagògiques. Sobretot classes grupals. 

Aquestes presenten un menor impacte econòmic i una major rendibilitat i 
generen dinàmiques més motivadores per l'alumne

- Poder realitzar sessions puntuals d'assessorament per a músics novells, 
grups, bandes..

- Incorporar noves tecnologies en la pedagogia musical.

Observacions

- L'opció d'externalitzar el servei no solucionarà per se cap de les 
mancances observades.

- L'escola de Música de Rubí té unes dinàmiques molt consolidades, s'ha 
de traeballar per redirigir. Serà un procés que no estarà exempt de 
resistències.

- Pot ser un problema trobar agents en el mercat de l'externalització que 
vulguin entomar la gestió de l'escola.

- Cal la implicació de les diferents àrees del consistori per poder 
aconseguir un impacte social real de l'activitat de l'escola de Música. L'escola 
té un gran potencial com a eina de transformació social, però cal una aposta 
valenta i ferma per aquest servei.

Referències de diferents models i enfocaments

- Igualada. Presenta una casuística similar a Rubí
- Mataró
- Castellbisbal
- Berga
- Hospitalet


