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“Investigar fins aconseguir la fórmula perquè els músics del s. XXI puguin 
dedicar-se dignament al desenvolupament de la seva professió, fent ús de 
les noves tecnologies com a eines sonores, la creació de nous instruments i 
la interacció social per ser rendibles en el nou mercat que vindrà. Uns 
músics íntegres, amb ètica professional i capaços de formular raonadament 
i crítica idees i arguments perquè la seva feina sigui entesa i respectada. 
Aportar qualitat amb una pedagogia innovadora fruït de la seva recerca.” 
 
  

http://www.jamsession.cat/
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Informació general 

● Responsables 
○ Gerent: Elisabeth Ventura, gestió econòmica. 
○ Director: Luis Blanco, direcció i gestió de projectes. 
○ Cap d’Estudis: Jeroni Pagan, gestió acadèmica. 
○ Secretari: Juanma Godoy, gestió acadèmica i administrativa. 
○ Tècnic i manteniment: Macià Amorós 

 
● Portes d’accés al centre 

○ Estudiants: porta Valls. 
○ Estudiants amb discapacitats: porta lateral Montfar. 
○ Professors: porta central Montfar. 
○ Visites: porta central Montfar. 

 
● Horaris 

○ Centre 
� Dilluns: 

● de 7:45h a 15:15h. 
� Dimarts, dimecres i dijous: 

● de 8:45h a 21:15h. 
� Divendres: 

● de 8:45h a 15:15h. 
○ Secretaria 

� Dilluns: 
● de 10:00h a 13:00h. 

� Dimarts, dimecres i dijous: 
● de 10:00h a 14:00h. 
● de 16:00h a 18:00h. 

� Divendres: 
● de 10:00h a 14:00h. 

  

http://www.jamsession.cat/
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Introducció 

● Els ensenyaments que es realitzen al nostre centre estan dirigits a l’obtenció de la 
Titulació Superior de Música en l’especialitat que cada estudiant hagi escollit. Al 
tractar-se d’un títol oficial, els ensenyaments venen regulats i s’imparteixen d’acord 
amb un Pla d’Estudis reconegut i homologat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i verificat per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya). 
 

● L'ESMJS, igual que la resta de centres d’estudis de nivell superior, ha implantat els 
Ensenyaments Artístics Superiors a partir del curs 2014-15 i adaptats a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, EEES (RD1614/2009). 

 
●  Superar aquests estudis permet obtenir un títol oficial de nivell equivalent, a tots els 

efectes, a un Grau universitari i té com a finalitat l’obtenció per part de l’estudiant 
d’una formació prou sòlida i eines suficients per desenvolupar la seva creativitat 
musical en un nou món, basat cada cop més, en la tecnologia. Els objectius generals 
de la titulació pretenen: 

○ Adquirir coneixements avançats i demostrar una comprensió dels aspectes 
teoricopràctics i de la metodologia de treball en el seu camp d’estudi, així 
com aprofundir fins l’avantguarda del coneixement. 

○ Gaudir d’una formació global de caràcter pràctic, tècnic, teòric i metodològic 
que permeti desenvolupar criteris musicals propis així com una personalitat 
rica i dinàmica a partir de la pròpia experiència i dels propis interessos 
vocacionals. 

○ Conèixer les tècniques més actuals utilitzades pels diferents professionals de 
la música i la seva aplicació, a fi d’aconseguir un millor aprofitament de les 
pròpies potencialitats. 

○ Poder, mitjançant arguments o procediments elaborats, aplicar els seus 
coneixements, la comprensió d’aquests i les seves capacitats de resolució de 
problemes en àmbits professionals que requereixin l’ús de idees creatives i 
innovadores. 

○ Tenir la capacitat de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que 
fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan sigui necessari, reflexions 
d’índole social, científica i/o ètica. 

○ Ser capaç d’afrontar situacions complexes o que requereixen el 
desenvolupament de noves solucions tant en l’àmbit acadèmic com laboral 
dins del seu camp d’estudi. 

○ Saber comunicar a tot tipus d’audiències de manera clara i precisa, 
coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions. 

http://www.jamsession.cat/
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17005-C.pdf
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○ Ser capaç d’identificar les seves pròpies necessitats formatives en el seu 
camp d’estudi i entorn laboral o professional i d’organitzar el seu propi 
aprenentatge amb un important grau d’autonomia en tot tipus de contextos. 

○ Orientar i iniciar durant el mateix període de formació el seu 
desenvolupament professional i el camí cap a la inserció laboral. 

 
I com no, atendre aquests principis basats en els principis de respecte i educació a les 
persones: 

○ El respecte als drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones. 
○ El respecte i promoció dels Drets Humans i els principis d’accessibilitat 

universal i disseny per a tots. La igualtat d’oportunitats, la no discriminació i 
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, segons la disposició final 
dècima de la Llei 51/2003. 

○ El seguiment dels valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics. 
 

● El pla d’estudis reparteix els 240 crèdits de la titulació en quatre cursos de 60 crèdits 
cadascun segons la normativa vigent (RD 631/2010). 

http://www.jamsession.cat/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf
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especialitat Interpretació 

crèdits ECTS 

Matèries bàsiques 
1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

Assignatures 1r sem. 2n sem. 3r sem. 4t sem. 5è sem. 6è sem. 7è sem. 8è sem. 

Cultura, pensament i història 
Història de la música I a III HM     3 3 3       

Filosofia i estètica musical FEM             3   

Llenguatge i tècnica de la música 
Percepció auditiva I i II PA 3 

 
3           

Anàlisi musical I i II AM   3 
 

    3     

Formació complementària 
Anglès tècnic I i II AT         3 3     

Taller de comunicació TC       3         

Matèries obligatòries 
 

  

Instrument 
Instrument I a VIII IP 9 9 9 9 9 9 9 9 

Formació corporal I FC     3           

Formació instrumental 
complementària 

2n instrument I a VI IS 3 3 3 3 3 3     

Perfecció rítmica PR     6           

Improvisació I a IV IMP   3   3   3   3 

Música de conjunt 
Band I a VIII BD 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cor I CR             3   

Formació teòrica 
Harmonia, arranjaments i composició  I a 
IV 

HAC   6   6 6   6   

Fonaments de pedagogia Principis bàsics de pedagogia  PBP 3               

http://www.jamsession.cat/
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Tecnologia musical 
Tecnologia musical I  TM 6               

Tècniques d'enregistrament i 
postproducció I 

TEP   3             

Acústica Fonaments d'acústica i so  FAS 3               

Producció i gestió Desenvolupament professional DP             6   

Matèries optatives 
  

 
Opt -           6   6 

Treball final de Titulació 

  

Metodologia MTD         3       

Projecte TFT 
 

 
 

 
 

 
 

9 

 
  Crèdits totals 60 60 60 60 

      
240   

  

http://www.jamsession.cat/
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Estudiar a l’ESM Jam Session 

● Qualsevol persona que vulgui estudiar un Ensenyament Artístic Superior necessita 
uns requisits i passar una prova d’accés. 

○ Els requisits necessaris venen regulats pel RD 1614/2009. 
○ La prova d’accés ve regulada per l’article 54 de la Llei Orgànica 2/2006. 

L'objectiu de les proves és comprovar que les persones aspirants estan en 
possessió dels coneixements, habilitats i capacitats necessaris per cursar els 
ensenyaments corresponents. 

○ El calendari de proves i d’altres informacions es troben regulades en la 
resolució de la convocatòria de les proves específiques d’accés al 
Ensenyaments Artístics Superiors, que cada any publica el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

○ La informació sobre la prova d’accés i la matriculació es troben publicades a 
la web del centre en aquest apartat. 

○ La prova superada és vàlida tant per la convocatòria ordinària com per 
l’extraordinària del curs al qual s’intenta accedir. 

 

● A cada matrícula anual, l’estudiant ha de signar: 
○ L’Assegurança escolar obligatòria per menors de 28 anys amb un cost de 

1,50€ anual. 
○ La llei de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999). 
○ Els drets d’imatge. 

 

● Els criteris de permanència en els ensenyaments artístics conduents a títol superior es 
descriuen a la Resolució ENS/1510/2014. 

  

http://www.jamsession.cat/
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17005-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://jamsession.cat/category/proves-dacces-cat/?lang=ca
http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/lo15_1999lopdcp.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=665936&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
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○ Matriculació per cursos a temps complet: 
  Cal matricular… Cal aprovar… 

1r any 

Els 60 crèdits de 1r curs. 
 
Si es reconeixen un mínim de 40 crèdits 
d'assignatures de 1r, poden matricular 
assignatures de 2n. 

Mínim 24 crèdits per continuar estudis (baixa 
automàtica en cas contrari). 
 
Mínim 40 crèdits per cursar 2n. 

2n any 

Entre 41 i 72 crèdits, màxim 60 de nous (els 
de 2n). 
 
Tots els pendents de 1r. 

Els crèdits de 1r pendents. 
 
El 50 % dels crèdits matriculats per continuar. 

3r any 

Entre 41 i 72 crèdits, màxim 60 de nous. 
 
Els crèdits pendents. 
 
(Matrícula extraordinària de fins a 12 crèdits 
de 1r pendents.) 

Els crèdits de 1r pendents. 
 
El 50 % dels crèdits matriculats per continuar. 

4t any 

Entre 41 i 72 crèdits, màxim 60 de nous. 
 
Els crèdits pendents. 
 
Si es matricula Treball final de Titulació, la 
totalitat d’assignatures del currículum. 

Els crèdits de 1r pendents. 

 

○ Els estudiants disposen d’un total de 6 anys per completar els estudis 
superiors, inclòs el Treball Final de Titulació. 

○ Els estudiants es poden matricular al Treball final de Titulació si han superat 
la resta d’assignatures, o bé si al mateix temps es matriculen de la totalitat de 
les assignatures que els hi resten per finalitzar els estudis. 

○ Convocatòries 
� Els estudiants disposen d’un màxim de quatre convocatòries per 

superar cada assignatura. L’esgotament de les quatre convocatòries 
sense superar l’assignatura comporta la impossibilitat de continuar els 
estudis en el mateix centre. Per a la darrera convocatòria, l’estudiant 
pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal nomenat pel director del 
centre. Els estudiants que hagin fet un trasllat de centre, no se’ls hi 
compten les convocatòries no superades en el centre d’origen. 

� El director del centre pot autoritzar, a petició́ de l’estudiant, amb 
caràcter excepcional i per causes degudament justificades (malaltia, 

http://www.jamsession.cat/
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accident, cura de familiars o qualsevol altra circumstància greu que no 
depengui de la voluntat de l’estudiant), una convocatòria 
extraordinària. 

� El Treball Final de Titulació s’avalua dins del termini previst amb 
caràcter general. En cas que el Treball final de Titulació s’avaluï̈ fora del 
termini previst amb caràcter general, s’ha d’incloure en l’acta 
immediatament següent. 

○ Anul·lació de convocatòria 
� Si no han transcorregut més de tres classes docents de l’assignatura, 

l’estudiant pot sol·licitar l’anul·lació de convocatòria d’una o més 
assignatures matriculades que no pugui cursar o que decideix no fer, de 
manera que no se li qualifiqui com a suspens ni li computi en el nombre 
màxim autoritzat de convocatòries per superar una assignatura. 

� L’anul·lació de convocatòria d’una assignatura no computa a efectes de 
l’aplicació de recàrrecs per matrícules successives en la mateixa 
assignatura. 

� L’anul·lació de convocatòria no comportarà la devolució de l’import 
abonat que quedarà en dipòsit fins que cursi l’assignatura. 

� L’anul·lació de convocatòria no exclou l’aplicació dels criteris de 
permanència global en els estudis. 

○ Abandonament de l'ensenyament 
� Un cop transcorregut un any acadèmic sense que l’estudiant s’hagi 

matriculat en l’ensenyament, s’entén que  l’abandona. Per tornar-s’hi a 
matricular ha de fer la sol·licitud oportuna al centre corresponent, que 
hi accedirà sempre que hi hagi places disponibles, i sense perjudici de 
l’aplicació dels criteris de permanència. 

 

● Observacions 
○ En casos molt excepcionals es poden cursar els estudis en modalitat de temps 

parcial prèvia sol·licitud i acceptació per part de la direcció del centre i seguint 
les normatives específiques de la resolució general i sempre a partir de 3r 
curs. 

○ Les assignatures que es tornen a matricular tindran un recàrrec, especificat a 
l’apartat de preus dels serveis acadèmics. 

http://www.jamsession.cat/
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● Suplement Europeu al Títol 

El suplement europeu al títol (SET) és un document que acompanya el títol oficial 
amb la informació unificada dels estudis que has cursat. És un model de document 
que conté tota la informació sobre els teus estudis: el contingut, les competències, les 
qualificacions, les pràctiques externes, etc. El SET et garanteix que tot allò de què se 
t’ha avaluat cursant el grau tindrà la mateixa validesa en qualsevol altre país de 
l’EEES. 
 
Segons els requisits formals i continguts que s’estableixen en el RD 1044/2003, la 
informació que inclourà aquest suplement és la següent: 

○ Dades personals de l’estudiant. 
○ Informació sobre la titulació: 
o Branca de coneixement principal. 
o Centre responsable. 
o Tipus d’ensenyament. 
o Idiomes en els que s’imparteix: català, castellà i anglès. 
o Informació sobre els principals camps d’estudi en les tres especialitats: 

� Història de la música clàssica, contemporània i moderna. 
� Anàlisi musical i percepció auditiva i rítmica. 
� Tècnica instrumental individual i conjunta. 
� Tècniques de direcció. 
� Harmonia, arranjaments i composició amb llenguatge actual. 
� Informàtica musical. 
� Aspectes pedagògics musicals. 
� Gestió educativa. 
� Producció musical. 
� Tècniques d’enregistrament. 
� Ús de tecnologies aplicades a la música. 

o Resultats obtinguts. 
  

http://www.jamsession.cat/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17310-consolidado.pdf
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Equip docent 

● El professorat ha de fomentar la convivència per a un bon funcionament i 
organització del centre educatiu i atendre els principis basats en el respecte i 
l’educació a les persones. 

 
● El professorat ha de tenir especificada, amb evidència i a l’abast del l’alumnat, la 

programació que desenvoluparà al llarg de l’assignatura sigui d’un semestre o més, 
com també les evidències que demostrin el procés avaluatiu (proves escrites, 
enregistraments…). 

 
● L’avaluació és continuada al llarg de cada semestre. Mitjançant rúbriques, els 

alumnes són avaluats alhora que ells també avaluen. El recull de treballs i rúbriques 
fetes al llarg de la titulació formarà part del Porta-foli de cada estudiant. 

  

http://www.jamsession.cat/
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● Plantilla: 

Professorat 2017-18 Matèries Assignatures 

Enric Asensio Optatives Entrenament musical 

Sergio Belloso Formació teòrica Harmonia, arranjaments i composició IV 

Luis Blanco Cultura, pensament i història Història de la Música III 

Celia del Barco 
(veu) 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument 

Carles Córdoba Tecnologia musical Tecnologia musical / Tècniques d’enregistrament i postproducció 

Rafa Escoté 
(baix elèctric) 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument 

Música de conjunt Band 

Optatives Coneixement de l’ordinador 

Gilles Estoppey 
(piano i teclat) 

Cultura, pensament i història Història de la Música II 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument / Improvisació I 

Música de conjunt Band 

Albert Faz 
(guitarra elèctrica) 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument 

http://www.jamsession.cat/


Guia de l’estudiant 
 

 
 

 
 

Escola Superior de Música Jam Session 
Montfar 16, 08004 Barcelona  CIF: B-63018162 

www.jamsession.cat 
Escola Superior de Música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

(codi de centre 08074367) 
16 

Jaume Gispert 
(piano i teclat) 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària Improvisació IV 

Música de conjunt Band 

Esteve Juanola Acústica Fonaments d’acústica i so 

Climent Lanaspa 
(baix elèctric) 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument 

Optatives Edició de partitures 

Dácil López 
(veu) 

Formació instrumental complementària 2n instrument 

Música de conjunt Cor 

Carlos Medina 
Formació complementària Anglès tècnic 

Producció i gestió Desenvolupament professional 

Ramir Martínez Optatives Tecnologia musical 

Gaby Mirabet 
(saxòfons, ewi i flauta travessera) 

Llenguatge i tècnica de la música Percepció auditiva 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument / Improvisació II i III 

Formació teòrica Harmonia, arranjaments i composició I a III 

Pablo Posa (bateria) 
Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument / Perfecció rítmica 

http://www.jamsession.cat/
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Dani Prat 
(piano i teclat) 

Formació instrumental complementària 2n instrument 

Josep Anton Rodríguez 
Cultura, pensament i història Història de la Música I / Filosofia i estètica musical 

Treball final de Titulació Metodologia 

David Sánchez 
(guitarra elèctrica) 

Formació complementària Taller de comunicació 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument 

Música de conjunt Band 

Àlex Tenas 
(bateria) 

Instrument Instrument principal 

Formació instrumental complementària 2n instrument 

Maite Vernet 

Llenguatge i tècnica de la música Anàlisi musical 

Instrument Formació corporal 

Fonaments de pedagogia Principis bàsics de pedagogia 

Optatives Receptes didàctiques 
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L’alumnat 

● Els estudiants, a l’inici de curs, rebran: 
○ El carnet d’estudiant. 
○ Una adreça electrònica per a la comunicació interna. Secretaria i l’Equip 

directiu enviaran tots els avisos mitjançant aquesta adreça. 
○ Associada a aquesta adreça un Drive per a ús amb el seu Equip docent. 
○ Un usuari i una contrasenya per entrar a l’àrea de l’estudiant. Des d’aquí 

podran accedir a les seves dades personals i acadèmiques, veure el seu Equip 
docent i els seus horaris. Així com en un espai on poder reservar aules, 
sol·licitar entrevistes i un full de suggeriments. 

 

● L’assistència a les classes és obligatòria a l’assignatura “Band” i a Laboratori (part de 
l’assignatura ”Instrument”) en un 80%. Si se supera aquest límit sense justificar, 
l’assignatura i/o part de l’assignatura quedarà automàticament suspesa. Quan 
l’alumne no pugui assistir-hi per una raó justificada, serà ell qui avisarà als diferents 
professors via correu electrònic i amb còpia a Secretaria. A més, haurà d’adjuntar un 
document que justifiqui la seva absència. Per la resta d’assignatures, l’assistència 
només és obligatòria el primer dia de classe i el dies de proves o presentació de 
treballs segons ho estipuli el professorat. En certs casos es perdrà l’opció d'avaluació 
continuada. La responsabilitat però, sempre recau en l’alumne que és qui s’ha de 
preocupar per estar al dia amb l’assignatura.  

 

● La durada de les classes s’estableix en cinquanta-cinc minuts per classes d’una hora i 
d’una hora i cinquanta minuts per classes de dues hores. 

 

● Tant la puntualitat com el comportament a classe són ítems avaluables. El professor 
pot decidir no deixar entrar un alumne per la seva impuntualitat. 

 

● Està prohibit menjar dins l’aula en hores de classe. 
 

● L’ús del mòbil dins l’aula, en hores lectives, està prohibit a no ser que el professor ho 
sol·liciti pel desenvolupament de la classe. 

 
● Si l’alumne ha d’acabar abans la classe per raons justificades, haurà d’avisar el 

professor, com a molt tard abans de començar la classe. Sinó és així, se li tindrà en 
compte a l’avaluació. 

 

http://www.jamsession.cat/
http://escuela.jamsession.cat/Superior
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● Les Jams són d’assistència obligatòria i avaluables. Es faran dues per semestre i en dia 
lectiu. 

 

● Les Master Class que es determinin són obligatòries i s’avaluarà tant l’assistència com 
la participació si aquesta s’escau. 

 

● Altres activitats extraordinàries seran optatives si l’Equip docent no considera 
obligada l’assistència degut al seu caire formatiu. 

 

● Per resoldre qualsevol problema que sorgeixi en una classe s’haurà de seguir el 
següent protocol: primer parlar-ho amb el professor de l’assignatura. Si és necessari, 
a continuació parlar amb el tutor assignat. Si el problema continua sense resoldre’s 
satisfactòriament, demanar aleshores, una entrevista amb el Cap d’Estudis i/o el 
Director mitjançant el correu i indicant el motiu pel que se sol·licita l’entrevista. Si el 
problema és a nivell de tot un grup d’estudiants, s’ha de comunicar als representats 
dels alumnes del Consell Escolar. 

 

● 2n instrument 
○ Tres possibilitats: 

� Tres anys el mateix instrument. 
� Un any un instrument i els dos següents un altre instrument. 
� Dos anys un instrument i el tercer any un altre instrument. 

○ Observacions: 
� No es pot escollir com a 2n instrument el mateix que per Instrument 

principal. 
� A 1r curs el piano com a 2n instrument és obligatori per a tothom 

excepte pels que es matriculen de piano com a Instrument principal i 
pels qui demostrin que tenen estudis de piano cursats i/o amb la 
tècnica mínima com per poder tocar: 

● Acords quatríades, amb tensions diatòniques. 
● Melodies amb suficient solvència com per poder enregistrar-les 

en un seqüenciador. 
● Walking senzill amb la mà esquerra. 
● Acompanyaments amb acords i walking. 

� Recomanem que es triï com a 2n instrument, qualsevol que no sigui de 
la mateixa família que el d’Instrument principal. 

 
● La setmana de recuperacions i revisions serveix per: 

o Revisions de les proves fetes. 
o Recuperacions d'alguna classe que se li deu a l'alumne o grup d'alumnes. 
○ Millorar la nota o recuperar una assignatura. La normativa és la següent: 

http://www.jamsession.cat/
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� El professorat penjarà les notes a l’àrea de l’estudiant amb les 
instruccions precises pels alumnes suspesos. 

� Els alumnes que vulguin millorar nota, s’hauran de posar en contacte 
amb el professor. 

� Les assignatures “Instrument I a VIII”, “2n instrument I a VI” i “Band III 
a VIII” no es poden recuperar. 

� Les assignatures “Band I i II” i “Anglès tècnic I i II són contínues en un 
mateix curs. Així que: 

○ Si s’aprova el semestre II, quedarà automàticament aprovat el 
semestre I en cas que estigui suspès. 

○ Si se suspèn el semestre II, tenint el I aprovat, s’haurà de repetir 
només el II semestre. 

○ Si se suspenen tots dos semestres, s’hauran de repetir ambdós, 
sense possibilitat de matricular-se dels semestres següents en 
el cas de l’assignatura de “Band”. 

� La resta d’assignatures es podran recuperar la setmana de 
recuperacions i revisions. S’ha de tenir en compte que: 

○ Sinó fos possible recuperar l’assignatura durant la setmana 
prevista, el professorat determinarà les instruccions precises de 
cara a la recuperació. 

○ Si alguna assignatura no s’aprovés, l’alumne s’ha de tornar a 
matricular d’ella. 

○ L’alumne amb assignatures pendents haurà de cursar la 
matrícula a Secretaria i no on-line. 

○ El nombre de convocatòries possibles queda establert a 
l’apartat ‘Convocatòries’ del capítol “Estudiar a la Jam 
Session”. 

○ Les taxes per posteriors matriculacions venen determinades al 
capítol "Preus dels serveis acadèmics". 

 
● Treball Final de Titulació 
 Tota la informació respecte el TFT la trobareu en aquest apartat de la web. 

 
● Requisit de domini de llengua estrangera 

El RD 631/2010, de 14 de maig, que regula els ensenyaments superiors de música i en 
fixa els seus continguts mínims, estableix com a competència transversal 
"Comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu 
desenvolupament professional". 
 
Segons les instruccions del Departament d’Ensenyament i del Departament 
d’Universitats (DOG 6551 de 30-1-2014; llei 2/2014; article 211), en acabar la titulació 

http://www.jamsession.cat/
http://jamsession.cat/treball-de-fi-de-titulacio/?lang=ca
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-8955-consolidado.pdf
https://www.upf.edu/llengues/_pdf/2015_DOGC_6551.pdf
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l’alumnat haurà de posseir una acreditació oficial de nivell B2 d’anglès, alemany, 
francès o italià. 

○ Observacions: 
� Seguint la Resolució ENS/62/2016, l’acreditació és obligatòria per tots 

els estudiants que inicien els ensenyaments superiors en el curs 
acadèmic 2016-17 i posteriors. 

� S’haurà de presentar l’acreditació amb el document original i una 
còpia. 

� Terminis: en el transcurs del curs de finalització dels estudis o en el 
moment de sol·licitar el títol. 

� L’ ENS/2480/2017 actualitza la taula de certificats i títols vàlids que 
acrediten competència en llengua estrangera. 

 
● Abonaments 

○ No pagar en els terminis establerts pot significar la cancel·lació de la 
matrícula i en conseqüència la baixa de l’ensenyament. 

○ Les assignatures que es repeteixen tenen un increment de cost. El seu import 
s’especifica a l’apartat de preus dels serveis acadèmics. 

○ Si un alumne ha de repetir una assignatura amb requisits -no es pot cursar el 
següent nivell sense tenir aprovat l’anterior- però ja té matriculat el nivell 
següent, l’import abonat quedarà en dipòsit fins que cursi l’assignatura. 

○ El centre ofereix la possibilitat que l’estudiant aboni el recàrrec abans del 
període de la següent matrícula per tal d’alleugerir l’abonament conjunt de 
l’assignatura més el seu recàrrec. Però si l’assignatura repetida és pot tornar a 
cursar durant el mateix any escolar, s’haurà d’abonar el seu cost amb el seu 
corresponent recàrrec en la data que determini Secretaria. 

 
● Fotocòpies 

L’estudiant que vulgui fer servir la fotocopiadora haurà de portar un pendrive i tenir 
guardats els document en format pdf. El cost de cada fotocòpia s’especifica a 
l’apartat de preus dels serveis acadèmics. 

  

http://www.jamsession.cat/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=714682&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7482/1641018.pdf
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Ús d’aules i equipaments 

● Les aules que no es facin servir en horari lectiu o per alguna activitat puntual i/o 
extraordinària, estan disponibles per tot l’alumnat per l’estudi ja sigui individual o en 
grup. 

 
● Per poder utilitzar-les, s’haurà de demanar a través de l’aplicació destinada a aquest 

fet entrant a l’àrea de l‘estudiant. L’horari per reservar serà de dijous a les 9h fins 
divendres a les 14h i per la setmana següent. El seu ús dependrà de la disponibilitat i 
per l’ordre de demanda. 

 
● L’equipament s’haurà de tractar de forma responsable perquè tothom el pugui fer 

servir en les millors condicions. Les reparacions són costoses i el deteriorament ha de 
ser degut al seu ús normal, no a un ús irresponsable. 

 
● Tant l’equipament emprat com la resta de material que s’hagi fet servir durant 

l’estudi, hauran de ser recollits i tornats al seu lloc. 
 

● En hores lectives, el professor és el responsable de l’equipament usat així com de 
deixar recollida l’aula. 

 
● En hores no lectives, qui utilitzi l’aula serà el responsable de ser curós amb 

l’equipament i de deixar recollit l’espai emprat. 
 

● Si es vol fer una modificació a l’equip o moure’l, s’haurà d’avisar prèviament a 
Secretaria. 

 
● Si es detecta algun desperfecte en el material, s’ha d’avisar a Secretaria. 
 
● En cas que es detecti una negligència en aquestes normes i una part de l’equipament 

s’hagi deteriorat per mal ús, l’afectat carregarà amb el cost de la seva reparació o 
substitució. 
 

● Els ordinadors de l’aula 02 “Brian Eno” es poden fer servir sempre que no hi hagi 
classe per treballar i/o preparar feien de les assignatures. 

o No es pot instal·lar programari sense avisar a Secretaria. 
o Els documents que es treballin s’hauran de desar en un pendrive propi de 

l‘alumne. 
 

http://www.jamsession.cat/


Guia de l’estudiant 
 

 
 

 
 

Escola Superior de Música Jam Session 
Montfar 16, 08004 Barcelona  CIF: B-63018162 

www.jamsession.cat 
Escola Superior de Música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

(codi de centre 08074367) 
23 

● L’aula 01 “Distrito Rock” i l’aula 09 “Martin Birch” poden ser llogades per gent externa 
a l’escola. Per a més informació, cal dirigir-se a Secretaria. 

 
● Els alumnes que desitgin assajar amb gent aliena a l’escola, hauran d’avisar a 

Secretaria i els músics que no formen part de l’escola, signar un full amb les seves 
dades inclòs el DNI. 

 
● L’ús dels equipaments fora del centre serà possible només en casos que l’escola quedi 

representada. S’utilitzarà el material que el Centre hagi reservat per aquestes 
situacions. L’ús d’aquest material vindrà especificat en un full que l’alumne haurà de 
signar i en el que consta que és l’alumne el responsable del material deixat. De totes 
maneres, una de les idees del centre és que els alumnes, a la llarga, siguin el més 
independents possibles de manera que no necessitin fer servir equipament del 
centre, tal com es trobaran un cop passin a l’àmbit professional. 

  

http://www.jamsession.cat/
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Faltes lleus i greus 

● Segons l’article 124 de la Llei orgànica 2/2006 (LOE) així com el mateix article de la 
Llei orgànica 8/2013 (LOMCE), s’ha de fomentar la convivència per a un bon 
funcionament i organització del centre educatiu i atendre els principis basats en el 
respecte i l’educació a les persones: 

○ El respecte als drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones. 
○ El respecte i promoció dels Drets Humans i els principis d’accessibilitat 

universal i disseny per a tots. La igualtat d’oportunitats, la no discriminació i 
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, segons la disposició final 
dècima de la Llei 51/2003. 

○ El seguiment dels valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics. 
 

● Les normes de convivència i conducta són de compliment obligat a partir dels dret i 
deures dels alumnes, exposats en aquesta normativa. En cas dels seu incompliment 
s’hauran de prendre les mesures correctores necessàries, considerant la seva situació 
i condicions personals. Les mesures correctores tindran un caràcter educatiu i 
recuperador, hauran de garantir el respecte al drets de la resta dels estudiants i 
procuraran la millora en les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. 
Les mesures correctives han de ser proporcionals a les faltes comeses. 

 

● Aquelles conductes que atemptin contra la dignitat personal d’altres membres de la 
comunitat educativa, que tinguin com origen o conseqüència una discriminació o 
assetjament basat en el gènere, orientació o identitat sexual, o en un origen racial, 
ètnic, religiós, de creences o de discapacitat, o que es cometin contra l’alumnat més 
vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives, tindran la 
qualificació de falta molt greu i comportaran, com a mesura correctora, l’expulsió 
temporal o definitiva del centre. 

 

● Qualsevol mesura correctora adoptada per Direcció del centre serà immediatament 
efectiva. 

● Tant els membres de l’Equip Directiu com de l’Equip Docent seran considerats 
autoritat pública. En els procediments d’adopció de mesures correctores, els fets 
constatats pel professorat i membres de l’Equip Directiu del centre, tindran valor 
probatori i gaudiran de presumpció de veracitat “iuris tantum” a no ser que es provi 
el contrari, sense perjudici de les proves que, en la defensa dels respectius drets o 
interessos, puguin assenyalar o aportar els propis estudiants. 

 

http://www.jamsession.cat/
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf
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  Faltes Conseqüència 

Lleus 

Impuntualitat. 
Comportament incorrecte dins l’aula. 
Ús del mòbil. 
No tenir cura del material. 

Avaluables a l’assignatura. 

 No assistència. 
No assistir un mínim d’un 80% a les 
assignatures determinades al capítol 
L’alumnat comporta suspendre l’assignatura. 

Greus 

No respectar els companys. 
No respectar el professorat. 
No respectar l’equip directiu. 
Mentir. 
Actuar amb violència. 
Trencar el material de forma voluntària. 

Expulsió temporal o definitiva del centre. 

 
  

http://www.jamsession.cat/


Guia de l’estudiant 
 

 
 

 
 

Escola Superior de Música Jam Session 
Montfar 16, 08004 Barcelona  CIF: B-63018162 

www.jamsession.cat 
Escola Superior de Música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

(codi de centre 08074367) 
26 

 
 
 
El PAT 

● Una de les maneres per mantenir el suport i l’orientació als estudiants d’una manera 
més individualitzada és el Pla d’Acció Tutorial (PAT). El pla articula un conjunt 
d’accions que tenen com a finalitat el desenvolupament global i integral dels 
alumnes amb actuacions de informació, orientació i acollida a nivell institucional , 
acadèmic, personal i professional. Les accions descrites que el pla ha de dur a terme 
són les següents: 

○ Orientar en l’àmbit personal, acadèmic i social. 
o Estimular i orientar en el procés de presa de decisions. 
o Promoure l’autonomia i la gestió dels recursos personals. 
o Orientar en el procés d’aprenentatge. 
o Ajudar en la clarificació dels objectius i possibilitats. 
o Oferir recolzament i acollida en moments crítics. 
o Prevenir i promocionar un estil de vida saludable. 
o Treballar conjuntament amb tutors, Equip docent i Secretaria. 

 
● Els agents encarregats de dur-les a terme són: 

o Secretaria 
o El tutor 
o Estudiants assessors 

 
S’estableix també el Consell escolar: format per dos alumnes, dos professors i 
Gerència i amb una duració bianual que serveix per vehicular de forma activa la 
comunicació entre alumnat, Equip docent i Equip directiu. Aquest Consell escolar ha 
d’estar format a mitjans d’octubre i es reunirà amb una periodicitat quadrimestral. A 
tenir en compte: 

o Els representants del professorat s’escullen durant la reunió de claustre de 
principi de curs. 

o Els representants dels alumnes són escollits per votació. Tots els alumnes 
tenen dret a votar però els estudiants de primer no es poden presentar com a 
candidats. 

o Si per causes extraordinàries, un dels alumnes representants ha de deixar el 
càrrec, es tornaran a  convocar eleccions i l’escollit ocuparà el seu càrrec fins 
que s’esgoti la legislatura actual. 

 
●  Trobareu publicat el PAT aquí. 
 

  

http://www.jamsession.cat/
http://jamsession.cat/documents-del-centre/?lang=ca
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Beques i programes de mobilitat 

● Beques 
Secretaria cerca informació actualitzada sobre les convocatòries que apareixen. Els 
estudiants interessats poden buscar aquesta informació a la web de l’escola. El 
centre només es farà càrrec dels tràmits que s’hagin de fer des de Secretaria. 

 

● Programes de mobilitat 
La informació sobre programes de mobilitat es trobarà a l’abast dels estudiants a 
Secretaria. També, mitjançant les xarxes i plataformes socials d’Internet, els 
alumnes podran accedir a aquesta informació que detalla les webs dels centres o 
universitats disponibles, les modalitats existents, els requisits, les condicions i les 
places disponibles. 
Els estudiants interessats en d’aquestes places hauran de fer, d’entrada, una prova 
de coneixement d’idioma. La qualificació d’aquesta prova conjuntament amb la 
mitjana de l’expedient acadèmic i una entrevista personal seran els criteris emprats 
per l’adjudicació de places. 
 

Les places s’ajustaran als àmbits d’estudis de l’alumne, de manera que els continguts 
i competències que haurà d’adquirir en el centre de destí, siguin comparables i 
puguin ser convalidats amb els del centre d’origen, segons regula el RD 1618/2011. 

 

La selecció dels estudiants es realitza tenint en compte la igualtat d’oportunitats de 
gènere, condició social o discapacitat. 
 

Als estudiants que accedeixen a aquest intercanvi, se’ls hi facilitarà tota la informació 
necessària sobre: 

○ La institució: adreça, òrgans de govern, calendari acadèmic, llistat d’estudis. 
○ L’acollida: cost de la vida, allotjament possible, el menjar, serveis mèdics, 

serveis d’ajuda a discapacitats i possibles ajuts econòmics. 
  Els passos a seguir quan la institució enviï alumnes seran: 

○ Una entrevista entre ells i el Coordinador de Mobilitat (CM) per establir un 
acord acadèmic previ en el que figuraran els crèdits ECTS de les matèries que 
es reconeixeran un cop acabi el període d’intercanvi. 

○ El centre de destí ha de confirmar l’acceptació dels estudiants i posar-se en 
contacte amb ells, primer mitjançant el CM i després directament per 
facilitar la següent informació: 
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� Sobre la institució: adreça, òrgans de govern, calendari acadèmic, 
llistat d’estudis. 

� Sobre l’acollida: cost de la vida, allotjament possible, el menjar, serveis 
mèdics, serveis d’ajuda a discapacitats i possibles ajuts econòmics. 

� Ofertes de cursos d’idioma. 
○ Proposar als estudiants desplaçats l’adquisició de la Targeta Sanitària 

Europea. 
○ Un seguiment de l’alumnat en el centre de destí mitjançant el CM. 
○ Reconeixement del crèdits a partir de les matèries cursades i les seves 

qualificacions. 
  

Per la temporalitat de les estades s’estableixen tres tipologies: 

○ Estades de curta durada per l’assistència a congressos, seminaris, concerts…: 
fins a 20 crèdits ECTS. 

○ Estades d’un semestre per cursar una o més assignatures específiques: fins a 
30 crèdits ECTS. 

○ Estades d’un any per cursar un curs acadèmic sencer: 60 crèdits ECTS. 
  

Respecte les assignatures possibles i els seus objectius principals: 

○ Si es cursa un curs acadèmic sencer ha de ser de la mateixa especialitat. 
○ En estades semestrals: 

� Instrument principal o 2n instrument perquè altres punts de vista vers 
la interpretació i la tècnica de l’instrument pot ser molt positiu per 
l’estudiant. 

� Assignatures col·lectives de participació pràctica com poden ser Band,  
Cor i Improvisació la pràctica musical de conjunt on si veurà avocat 
l’alumne en el seu desenvolupament professional fomentant així la 
creativitat al barrejar herències musicals diferenciades. 

� Assignatures de les especialitats de Pedagogia i Sonologia impartides 
des d’una perspectiva diferent per eixamplar la visió de l’estudiant. 

� Assignatures de les especialitats de Pedagogia i Sonologia que no 
s’imparteixin en el pla d’estudis propi però que poden encaixar 
perfectament tant a nivell curricular com en càrrega de crèdits, per 
ampliar els coneixements de l’alumnat. 

� Assignatures per convalidar les optatives pròpies i per tant no 
específiques de cap especialitat: per ampliar l’abast del seu 
coneixement musical. En aquest cas només podrien accedir a aquest 
programa de mobilitat els estudiants que estiguin cursant el 3r curs i 
durant el 2n semestre. 

  
I per l’avaluació, el centre es basarà en: 
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○ Els certificats de Reconeixement Acadèmic i els d’estada i assistència als 
cursos d’idioma que el centre de destí enviarà a la institució d’origen, un cop 
acabada l’estada. 

○ L’autoavaluació i el diari reflexiu que els estudiants hauran de presentar al 
CM perquè aquestes estades també tenen el seu escenari de treball 
autònom. 
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Reconeixement, transferència i validacions de crèdits 

El centre segueix la normativa vigent en relació al reconeixement i transferència de 
crèdits descrita a l’article 6 del RD 1614/2009 i tal i com estipula la Resolució 
ENS/2869/2011: 

o S’entén per reconeixement l’acceptació per una administració educativa dels 
crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en centres 
d’ensenyaments artístics superiors o un altre centre de l’Espai Europeu de 
l’Educació Superior, són computats als efectes de l’obtenció d’un títol oficial. 

o Així mateix, la transferència de crèdits implica que, en els documents 
acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada 
estudiant, s’hi han d’incloure la totalitat dels crèdits obtinguts en 
ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en centres d’ensenyaments 
artístics superiors o un altre centre de l’Espai Europeu de l’Educació Superior, 
que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial. 

o Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments artístics oficials 
cursats en qualsevol comunitat autònoma, els transferits, els reconeguts i els 
superats per a l’obtenció del corresponent títol, han de ser inclosos en el seu 
expedient acadèmic i reflectits en el suplement europeu al títol. 

 
 L’article 10 del RD 631/2010 regula el com: 

o Els crèdits obtinguts seran reconeguts per l’Administració educativa sempre i 
quan les competències i coneixements dels continguts de les matèries 
cursades s’adeqüin al pla d’estudis. 

o En el cas de trasllat d’expedient entre comunitats autònomes, es 
reconeixeran la totalitat dels crèdits obtinguts. 

o Quan s’accedeixi a una nova especialitat del mateix Títol Superior de Música 
es reconeixeran la totalitat dels crèdits obtinguts corresponents a les 
matèries de formació bàsica. 

o En cap cas es reconeixeran els crèdits assignats al Treball final de Titulació. 
 
 

x Reconeixement de crèdits 
L’alumnat pot obtenir el reconeixement acadèmic de crèdits obtinguts en 
ensenyaments oficials, dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, tant en centres 
d’ensenyaments artístics superiors com en altres centres de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, i que computen a efectes de l’obtenció del títol oficial. 

o Procediment ordinari: 
� L’estudiant presentarà a Secretaria la sol·licitud corresponent a cada 

assignatura de la qual vulgui sol·licitar el reconeixement, 

http://www.jamsession.cat/
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acompanyada del certificat acadèmic oficial on figuri el nom de 
l’assignatura cursada, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. 

� El Cap d’estudis farà l’estudi corresponent i resoldrà la sol·licitud. Si 
s’escau, demanarà les informacions  afegides que cregui oportunes  al 
mateix estudiant, als caps de departament i/o a altres professors. 

� Les sol·licituds s’han de presentar sempre abans de fer la matrícula 
corresponent en els terminis establerts. Si el reconeixement és 
aprovat, l’estudiant matricularà l’assignatura com a reconeguda al 
curs següent. Caldrà que el dia de la matrícula adjunti el full 
corresponent. 

� No s’acceptarà una sol·licitud de reconeixement d’una assignatura 
que ja estigui matriculada. 

� En el moment de recollir la resolució s’abonarà la taxa corresponent. 
� L’estudiant pot sol·licitar entrevista prèvia amb el Cap d’estudis si té 

dubtes concrets sobre la possibilitat de reconeixement de 
determinades assignatures. 

� Termini: des de l’inici del curs acadèmic fins a mitjans del mes de 
maig. 

o Procediment extraordinari per als estudiants de nou accés: 
Els estudiants de 1r curs que siguin acceptats per a matricular-se al centre 
hauran de sol·licitar el reconeixement mitjançant una entrevista amb el Cap 
d’estudis abans de la data que tinguin assignada per a efectuar la 
matriculació. Caldrà que aportin el certificat acadèmic corresponent. 

o Recomanem ajuntar el màxim de sol·licituds en un únic tràmit ja que cada 
vegada que es presenta una sol·licitud de reconeixements de crèdits per 
assignatures cal abonar les taxes vigents. 

 
x L’estudiant sempre ha d’abonar els crèdits cursats. El preu del crèdit validat o 

reconegut s’especifica a l’apartat de preus dels serveis acadèmics. 
 

x Reconeixement de crèdits per participació en activitats 
o L’alumnat pot obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la seva 

participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, 
solidàries i de cooperació. El reconeixement pot ser fins a un màxim de 6 
crèdits del total del pla d’estudis cursat. 

o Aquests crèdits s’inclouen dins de les matèries optatives, que es concentren a 
3r i 4t curs. El reconeixement en crèdits d’aquestes activitats no comportarà 
cap qualificació. La seva translació a l’expedient es farà per mitjà de 
l’assignatura Reconeixement per activitats. 

o El reconeixement es pot sol·licitar: 
� A priori, en la matrícula anterior al període en què realitzaran les 

activitats. 
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� A posteriori, en la matrícula del curs següent (sempre i quan existeixi). 
o Es reconeixeran: 

� Representació en el Consell escolar (1 curs acadèmic): 1 crèdit. 
� Col·laboració en l’organització en activitats que el centre proposi: 1 

crèdit cada 10 hores. 
� Participació activa a les Master Class: 1 crèdit. 
� Altres activitats extraordinàries organitzades pel centre i de caire 

optatiu: 1 crèdit cada 10h. 
� Participació en activitats no organitzades directament pel centre però 

d’interès per l’escola i que es realitzin en el centre: 1 crèdit cada 20h. 
o El mecanisme de reconeixement serà el següent: 

� Si l’estudiant reconeix tres o sis crèdits, haurà d’abonar el preu del 
crèdit validat i pot decidir no cursar les assignatures optatives que 
comportin aquesta totalitat de crèdits. 

� Si l’estudiant no arriba a tres o o sis crèdits, haurà de cursar les 
optatives i l’abonament serà mixt: crèdits validats més crèdits amb 
valor total fins completar la totalitat de crèdits de l’assignatura. 

 
x Validació de crèdits per experiència laboral, artística i per altres estudis 

  L’alumnat del centre pot sol·licitar la validació de crèdits per: 
o Experiència laboral 
o Experiència artística 
o Altres estudis no oficials 

 
Per fer-ho, ha de presentar una sol·licitud a la secretaria de l’escola, amb la llista de 
les assignatures que vulguin validar, i adjuntar la documentació necessària per a cada 
tipus de bloc sol·licitat. 

 
  Observacions 

o El nombre total de crèdits validats que recullin les resolucions de les 
sol·licituds són pel màxim de crèdits possibles. 

o Es reconeixeran únicament les assignatures de les quals s’hagi sol·licitat 
reconeixement, tot i que les resolucions puguin determinar la validació d’un 
nombre major de crèdits. 

o Es podran presentar successives sol·licituds de validació de crèdits per 
experiència laboral, experiència artística i per altres estudis no oficials sempre 
i quan les activitats, experiències realitzades s’hagin efectuat a partir de la 
data de la darrera resolució. 

o Un mateix concepte no podrà ser meritat en més d’un bloc. 
o El nombre total de crèdits obtinguts entre tots els blocs no pot superar els 36. 
o Si la documentació a valorar està presentada en llengua estrangera cal 

presentar-la amb traducció jurada. 
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o Quan l’alumne/a ha fet una primera sol·licitud de validació de crèdits i no ha 
arribat el màxim del total establert de 36 crèdits, pot tornar a tramitar una 
sol·licitud de validació de crèdits fins arribar al total de crèdits possibles, 
sempre que les activitats realitzades ho siguin en data posterior a la primera 
sol·licitud realitzada. 

o La documentació cal presentar-la en original o fotocòpia compulsada, clara i 
ben relacionada. En el cas que no es llegeixi no podrà ser valorada. 

o Si un alumne vol reconèixer assignatures amb requisits de continuïtat però 
vol cursar el següent nivell, haurà de demanar prèviament, una entrevista 
amb el professor de l’assignatura i el Cap d’estudis, per valorar si aquest 
reconeixement pot comportar un aprenentatge deficient al llarg de tota 
l’assignatura. 

 
 Experiència laboral 

o Relació entre feina i estudis 
� Parcialment relacionada: 1 crèdit cada 300 hores. 
� Totalment relacionada: 1 crèdit cada 100 hores. 

o Documents a presentar si es treballa per compte d’altri: 
� Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria 

General de la Seguretat Social o mutualitat laboral, o full de serveis o 
certificat de l’administració corresponent. 

� Certificat de l’empresa o empreses, de l’entitat o entitats legalment 
constituïdes, on consten, de manera detallada, les tasques o activitats 
realitzades i el temps de dedicació, o el contracte de treball si la 
descripció del lloc de treball és clara, sempre i quan es considerin 
parcialment o totalment relacionades amb els ensenyaments 
superiors que cursa. 

o Documents a presentar si es treballa per compte pròpia: 
� Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria 

General de la Seguretat Social, o fulls de cotització com autònom/a 
corresponents al temps que es vol acreditar. 

� Epígraf de l’IAE en què es duu a terme l’activitat, sempre i quan es 
consideri parcialment o totalment relacionada amb els ensenyaments 
superiors que cursa. 

� Declaració jurada on consti, de manera detallada, les tasques o 
activitats realitzades i el temps de dedicació, sempre i quan es 
considerin parcialment o totalment relacionades amb els 
ensenyaments superiors que cursa. 

 
 Experiència artística 
 Obres executades, participació en certàmens, premis rebuts, etc 
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 Documentació a presentar: 
o Programa o catàleg de l’obra, exposició… amb evidències de participació 

individual, en equip o de direcció si s’escau, així com la descripció dels 
continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els ensenyaments 
superiors que cursa. En l’evidència han de constar les informacions següents: 

� Nom de la persona interessada. 
� Nom de l’obra. 
� Període en dates de l’actuació. 
� Lloc (o llocs) de l’actuació. 
� Nombre d’actuacions. 
� Entitat de producció i/o creació de l’obra. 

o Acreditació de la participació en certàmens i concursos amb evidències de la 
participació individual, en equip o de direcció si s’escau, així com de la 
descripció dels continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els 
ensenyaments superiors que cursa. En l’evidència han de constar les 
informacions: 

� Nom de la persona interessada. 
� Nom de l’obra. 
� Període en dates de l’actuació. 
� Lloc (o llocs) de l’actuació. 
� Nombre d’actuacions. 
� Entitat de producció i/o creació de l’obra. 

o Certificat de l’entitat organitzadora del premi amb evidències de la 
participació individual, en equip o de direcció si s’escau, així com la descripció 
dels continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els ensenyaments 
superiors que cursa. En l’evidència han de constar les informacions: 

� Nom de la persona interessada. 
� Nom de l’obra. 
� Període en dates de l’actuació. 
� Lloc (o llocs) de l’actuació. 
� Nombre d’actuacions. 
� Entitat de producció i/o creació de l’obra. 

o Exemplars de publicacions conferències, etc. 
 
 Aquest apartat tindrà un factor multiplicador en funció del nombre d’experiències que 
s’acreditin en cada apartat. 
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 Taula de relacions: 

A- Solista 
B- Integrant d’un equip 

Rellevància del projecte Àmbit local Àmbit nacional Àmbit internacional 

Composició A-3 A-5 A-6 

Arranjament A-2 A-4 A-4 

Orquestració A-2 A-4 A-4 

Producció A-3 A-4 A-5 

Direcció de 1 a 4 actuacions A-2 A-4 A-5 

Direcció més de 4 actuacions A-3 A-5 A-6 

Intèrpret de 1 a 4 actuacions A-2/B-1 A-4/B-3 A-5/B-4 

Intèrpret més de 4 actuacions A-3/B-2 A-5 /B-4 A-6/B-5 

Discografia oficial A-4/B-3 A-5/B-4 A-6/B-5 

Ràdio i televisió A-2/B-1 A-4/B-3 A-6/B-5 

Música per vídeojocs i altres aplicacions A-3/B-2 A-4/B-3 A-6/B-5 

 
o Observacions: 

� La taula s’aplica a cada projecte ja sigui enregistrament o música en 
directe. 

� En el cas de premi s’afegirà un crèdit segons categoria i àmbit. 
 
 Altres estudis no oficials 
 Cursos duts a terme, totalment relacionats amb els estudis que cursa, que no comporten 
l’obtenció d’un títol amb valor acadèmic i tindrà el següent valor: 1 crèdit per cada 50 hores 
de formació. 
 
 Caldrà presentar certificats dels cursos amb identificació de l’empresa o entitat 
legalment constituïda que l’imparteix, amb indicació de la durada i contingut dels mateixos. 
 
 Calendari 

o Termini 1r semestre: primera setmana de setembre que el centre obri. 
o Resolució: inicis d’octubre. 
o Termini 2n semestre: primera setmana de gener que el centre obri. 
o Resolució: inicis de febrer.   

http://www.jamsession.cat/
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Altres 

● Les titulacions pròpies són cursos específics en els que es cursen assignatures 
escollides segons l’especialització demanada. Tot i comportar crèdits, aquests no 
computen a nivell d’obtenir una titulació oficial. 

 
● El centre permet que hi hagin alumnes oients a la majoria de les seves assignatures. 

○ L’assistència, tot i no ser obligatòria, s’entén per a la duració total de 
l’assignatura. 

○ No és permet assistir a una classe puntualment. 
○ Els alumnes oients no poden participar activament en aquestes classes, a no 

ser que el professor els hi demani. 
○ Per poder accedir-hi, els alumnes s’han de matricular a Secretaria. El cost de 

la matrícula s’especifica a l’apartat de preus dels serveis acadèmics. 
○ Els alumnes oients del propi centre estan exempts de pagar matrícula. 
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El SGIQ 

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat és l’encarregat de vetllar perquè la 
implantació de la titulació i subseqüent desenvolupament esdevingui dins els cànons de 
qualitat exigits en el marc de l’EEES i regulats a l’article 19 del RD 1614/2009 i segueix les 
directrius establertes per l’agència de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), en el programa AUDIT. 

 

Aquest sistema de qualitat integra totes les activitats relacionades amb la garantia 
de la qualitat de la titulació i és un instrument que s’ha d’utilitzar tant en la fase de disseny 
dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l’assoliment 
dels objectius associats a la formació. 

 

Els feedbacks de final de curs, encara que voluntaris són recomanables. Sempre són 
de caire anònim tot i que es deixa la possibilitat de deixar constància nominal. 

 

En aquest document també ve especificada tota la normativa externa que afecta a 
un centre educatiu. 

 

Trobareu publicat el SGIQ aquí. 
  

http://www.jamsession.cat/
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Preus dels serveis acadèmics 

● Matrícula 
○ Crèdit ECTS per Interpretació: 85 € 

 

● Proves d’accés 
○ Simulacre: 90 € 
○ Proves d’accés: 90 € 

 

● Altres conceptes 
○ Fotocòpies: 0,10 € per full. 
○ Assegurança escolar obligatòria per menors de 28 anys: 1,50 € 
○ Certificació acadèmica: 20 € 
○ Altres certificacions: 10 € 
○ Trasllat d’expedient acadèmic: 40 € 
○ Alumnes oients aliens al centre: 45 € al mes per assignatura. 

 

● Validació, reconeixement i transferència de crèdits 
○ Cost per crèdit validat, reconegut i transferit: el 25% del valor total del crèdit. 
○ Sol·licitud de validació i reconeixement: 40€ 
○ Cost per crèdits de participació en activitats culturals, esportives, de 

representació estudiantil, solidàries i de cooperació: el 25% del valor total del 
crèdit. 

 

● Segones i successives matrícules 
○ Segona matrícula: increment d’un 25% per crèdit. 
○ Tercera matrícula: increment d’un 40% per crèdit. 
○ Quarta matrícula: increment d’un 50% per crèdit. 
○ Convocatòria extraordinària final: increment d’un 60% per crèdit. 

 
● Ampliació de crèdits 

Quan un estudiant amplia el nombre de crèdits matriculats inicialment, el preu dels 
crèdits matriculats de nou s'incrementarà en un 15% (no aplicable als estudiants que 
han cursat l’assignatura “Entrenament musical” a primer curs). 

 
● Segons i successius ensenyaments 

S'aplica un recàrrec del 30% dels preus per crèdit a cursar als estudiants que tinguin 
una o més titulacions superiors de música, per iniciar un altre estudi que condueixi a 
l'obtenció d'una altra titulació superior de música. 

http://www.jamsession.cat/


Guia de l’estudiant 
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Calendari escolar del curs 2017-18 

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

GENER FEBRER MARÇ ABRIL

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

MAIG JUNY JULIOL

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

Setmana de recuperacions i revisions

Jams obligatòries

Setmana de proves

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2017-18                
Escola Superior de Música Jam Session

Tancat (festius, ponts i/o vacances)

Principals reunions del Claustre

Sense classes programades

No lectiu

Període lectiu

http://www.jamsession.cat/


 

  

 


