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PRESENTACIÓ 

 

 

L’Escola Municipal d’Expressió va néixer, fa més de 30 anys, amb la finalitat de 

donar resposta a tots els nens i nenes que volguessin fer una activitat extraescolar 

en matèria artística.   

En els seus inicis, l’escola tenia seu als claustres del Carme i es feien classes de 

plàstica a nens i nenes. Amb els anys, però, l’oferta formativa es va anant 

diversificant i adaptant a les noves necessitats que sorgien. Les instal�lacions van 

quedar petites per a donar cabuda a la demanda que creixia així que es va decidir 

traslladar-la; primer a l’Avinguda Anselm Clavé, 7 i posteriorment a  l’avinguda 

Sant Joan les Abadesses, 20-22 d’Olot, seu actual de l’escola. 

 

Durant aquests més de 30 anys, l’escola s’ha anat consolidant com un referent en 

l’ensenyament de l’educació plàstica i artística a la ciutat d’Olot.  
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1. IDENTITAT 

 

2.1 Qui som  

 

L’EME és un centre educatiu de titularitat municipal situat al centre d’Olot. En ell  

s’imparteixen diferents disciplines artístiques dirigides a un públic de diferents edats 

(nens/es i joves, adults i gent gran). 

Les activitats estan finançades per l’Ajuntament d’Olot, a través de l’Institut 

Municipal d’Educació i Joventut i pels alumnes.  

L’escola és la continuació i l’actualització lògica d’una tradició centenària a la nostra 

ciutat que es va iniciar amb l’Escola d’Art d’Olot. Té un potencial molt gran a 

desenvolupar en els propers anys ja que cada vegada és dóna més importància a la 

creativitat per al desenvolupament complet de les formacions personals i 

professionals a tots nivells. 

Com a centre municipal estem al servei de la ciutadania. L’ EME és obert a tota 

aquella persona que ho desitgi sense cap mena de discriminació. Actualment els 

alumnes procedeixen de diferents llocs de la Comarca i excepcionalment tenim 

alumnes d’altres comarques veïnes.  

 

2.2 On som 

 

Ens trobem a l’Avinguda Sant Joan les Abadesses 20-22 d’Olot, al centre de la 

ciutat. Tenim unes instal�lacions amb 6 aules adaptades a les diferents especialitats 

i una sala d’assaig.  

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 17h a 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      
                                       Avinguda Sant Joan de les Abadesses 20-22 Tel.972266847  
                                                               escolaexpressio.olot.cat 

5 

2.3 MISSIÓ 

 

Mitjançant les diferents activitats que es fan a l’escola, volem potenciar la capacitat 

creativa i l’autoestima a través de diferents disciplines artístiques.  

 

 2.3.1 OBJECTIUS 

L’objectiu principal de l’escola no és que els alumnes esdevinguin grans artistes 

sinó que adquireixin les eines òptimes per a desenvolupar la seva creativitat  i 

despertar-los inquietuds i capacitats artístiques.  

Des de l’aula se’ls hi proporciona els coneixements i els recursos tècnics i teòrics 

necessaris però són ells mateixos qui realitzen les seves creacions.  

 

Des de l’Escola Municipal d’Expressió: 

- volem complementar la poca presència que hi ha, en quant als ensenyaments 

de caire més artístic, a les escoles d’ensenyament reglat incentivant i potenciant en 

els alumnes i deixant fluir la creativitat que tant els ha de servir en el dia a dia de 

les seves vides. 

- Ajudar als alumnes al llarg de la seva trajectòria artística: Els alumnes tenen 

l’oportunitat de començar a l’escola a partir dels 3 anys fent joc plàstic i a mesura 

que es fan grans, poden anar perfilant el seu camí (sempre guiats pels 

professors/es). 

- Estimular a l’alumnat a conèixer altres disciplines artístiques 

- Ser presents en el teixit social i cultural de la Ciutat: participem, promovem i 

col�laborem amb diferents entitats de la Ciutat per tal de ser presents en els actes i 

activitats que es fan durant l’any. 

- Mantenir un nexe d’unió entre totes les especialitats fent activitats conjuntes 

com exposicions, treballs, etc. per desenvolupar les relacions socials entre els 

alumnes. 

- Potenciar el treball de grup dins i fora de l’aula sense oblidar el treball 

individualitzat de cada alumne/a. 

- Aconseguir ser una escola inclusiva, en la que puguem oferir activitats a totes 

aquelles persones que ho desitgin sense distincions, buscant la metodologia adient 

per fer-ho possible. 

- Ser proactius per poder oferir als alumnes aquelles activitats que poden ser del 

seu interès. 

- Organitzar activitats en les que les famílies puguin participar, ja siguin 

exposicions, sortides, visites ... D’aquesta manera volem fomentar la importància 

de l’educació artística a casa. 
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- Establir comunicació amb els pares i/o tutors legals de l’alumne per tal de fer-los 

còmplices de l’aprenentatge i a la vegada poder-los aconsellar en els dubtes que 

sorgeixin.  

- Mantenir contacte amb les escoles municipals i centres municipals de la ciutat 

per estar oberts a diferents col�laboracions. 

- Disposar d’unes instal�lacions aptes per a desenvolupar les activitats amb el 

material necessari per a cada una d’elles. 

 

2. ESPECIALITATS 

 

L’escola actualment ofereix un ventall molt ampli d’activitats tant per a nens i 

nenes entre 3 i 18 anys com per a adults. 

 

Activitats per a nens/es 

 

•••• P3 i P4  joc plàstic 

Els objectius de joc plàstic són els de treballar els aspectes bàsics de domini del 

traç, la psicomotricitat fina, i que comencin a aprendre a utilitzar les eines bàsiques 

com tisores, pinzells,  eines de fang … Es vol ajudar a afavorir la capacitat de ser 

autònoms, respectant els materials i jocs que tenen a dins l’aula. Un altre dels 

objectius és propiciar la capacitat de treballar en equip, durant les estones de joc, 

creant les seves pròpies històries, personatges … 

 

•••• De P5 a 4rt expressió plàstica 

L’ objectiu d’aquesta especialitat serà introduir als alumnes en les diferents 

tècniques artístiques vinculades al traç, color i el volum. Donant el màxim de 

recursos i tècniques, per aconseguir una àmplia diversitat expressiva respectant 

sempre el ritme de treball individual i el procés creatiu de cada alumne, tant o més 

que el resultat final. Potenciarem la llibertat expressiva i plàstica dels nens i nenes, 

per tal de propiciar la seva creativitat i imaginació. Fomentarem l’ús la pràctica 

artística sempre des d'una vessant lúdica per explorar la descoberta d'un món de 

colors i formes, de sorpreses i reptes per als nens de 5, 6 i 7 anys. 

Alhora, aproparem el món de l’art i els artistes, per ampliar el ventall creatiu dels 

alumnes i que siguin font d’inspiració i coneixement, pels seus futurs bagatges 

personals. 
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•••• A partir de 4art de primària dibuix i pintura 

L'estratègia emprada durant les diferents sessions de dibuix i pintura és la 

d'utilitzar la pràctica artística, sempre des d'una vessant lúdica, per descobrir la 

realitat visual que ens envolta, i alhora, adquirir les eines necessàries per 

interpretar un món farcit d'imatges. Des de Dibuix i Pintura es vol fomentar la 

llibertat expressiva que ens permet l’art i explorar els significat de conceptes com 

bonic, lleig, bé, malament, original, únic, diferent, divertit, per tal de treballar la 

flexibilitat de judici, aplicat per exemple al propi treball artístic. 

 

•••• De 4 a 11 anys teatre 

L’objectiu de teatre és que els alumnes s’expressin a nivell  corporal i  intel�lectual 

amb llibertat  i marcant  límits clars per crear un ambient respectuós. Els tallers de 

teatre seran un espai on els nens/es siguin ells mateixos i així es vagin encaixant 

els uns amb els altres per tal de aconseguir una bona dinàmica de grup, anar 

treballant els conflictes de una manera creativa i crear una peça teatral entre tots. 

 

•••• De 6 a 12 anys creacions amb fang (ceràmica) 

L’objectiu de l’aula de creacions amb fang és conèixer el fang, com es poden fer 

coses i perquè les posem al forn a 1000º. Primer es fa un dibuix de la peça que 

faran i després es comença a modelar el fang. Es fan peces modelant, com :tasses, 

animals, quadres. Es practica amb el torn per fer pots de fang. 

 

•••• De 8 a 12 anys  il�lustració i còmic 

A l’aula d’il�lustració i còmic pretenem donar prous pautes tècniques per tal que els 

alumnes puguin millorar substancialment els personatges i dibuixos que 

habitualment ja fan. A través del treball i d’exercicis pràctics, provocarem que 

suggereixi la creativitat i la imaginació dels alumnes. 

El valor més alt a aconseguir, és que arribin a apreciar les seves pròpies creacions. 

 

Activitats per a joves (A partir de 12 anys) 

 

•••• Il�lustració i còmic 

A l’aula d’il�lustració i còmic pretenem donar prous pautes tècniques per tal que els 

alumnes puguin millorar substancialment els personatges i dibuixos que 

habitualment ja fan. A través del treball i d’exercicis pràctics, provocarem que 

flueixi la creativitat i la imaginació dels alumnes. 

El valor més alt a aconseguir, és que arribin a apreciar les seves pròpies creacions i 

gaudeixin del procés de treball. 
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•••• LaborActori jove  

El LaborActori Jove és un espai d'aprenentatge i de creació teatral. Entenem el 

teatre com una eina expressiva i també com una eina d'intervenció social. Aprenem 

tècniques i llenguatges teatrals alhora que investiguem i reflexionem vivencialment 

sobre el món que ens envolta per acabar mostrant peces de creació pròpia on 

compartim el resultat de tot el procés grupal 

 

Activitats per a adults  

 

Cursos Anuals  

 

•••• Ceràmica 

L’objectiu de l’aula de ceràmica conèixer que es l’argila i  les diferents tècniques per 

treballar-la. També aprendran com s’esmalta i com s’enforna. A partir del fang es 

fan peces modelant, amb planxes o amb el torn. Amb una deia i un dibuix creen 

safates, tasses, escultures i altres objectes de fang. 

 

Monogràfics (trimestrals) 

 

•••• Taller de Scrapbooking  

El projecte és un procés d’aprenentatge on s’ensenya a l’alumne a treballar el 

paper, el cartró i elements del nostre abast per convertir-lo amb una bonica 

creació. Partint d’aquest material es dona forma cap a un àlbum o projecte on es 

recull un munt d'idees que es converteixen en art visual funcional 

 

•••• Taller de fotografia 

Els objectius del taller de fotografia son que l’alumne tingui un control de les eines 

de que disposa i aprengui a decidir en quin  moment fer-ne servir unes o altres,  

també que tingui criteri propi a l’hora de fer fotografies i  analitzar-les  i si  pot ser 

que es faci el seu estil. 

 

Activitats per a gent gran (A partir de 60 anys) 

 

Cursos anuals  

 

•••• Dibuix i pintura 

•••• Ceràmica 
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3. METODOLOGIA 

 

L’aprenentatge està plantejat com una continuïtat, curs rere curs, perquè l’alumne 

pugui assimilar els coneixements i les tècniques aplicades. 

 

El funcionament intern de l’escola d’expressió dóna peu a que els alumnes coneguin 

les altres activitats que s’hi imparteixen per així tenir possibilitats de canviar segons 

l’edat o les aptituds que es van adquirint al llarg dels diferents cursos. 

 

El treball a l’aula es fa seguint un pla de treball que cada professor plasma a 

principis de cada curs en un document que es pot trobar a l’escola. Cada 

especialitat adapta el pla a la seva pròpia metodologia però seguint les directrius i 

els objectius que com escola tenim. 

 

En cap cas ens limitem a oferir uns extraescolars purament lúdics i d’entreteniment. 

Sempre pretenem donar prou formació perquè, ser alumne de l’EME, esdevingui 

una experiència ben enriquidora tant en l’àmbit personal, com social, com formatiu. 

 

Tant mateix, volem ser actius en la programació cultural sempre dintre les 

possibilitats tècniques i del factor de temps. 

També promocionem la col�laboració amb associacions, col�lectius i organismes, 

aportant els recursos creatius i tècnics que s’han après i donant-los-hi utilitat 

pràctica en l’entorn social. Fomentem la implicació amb el nostre entorn més 

immediat que és la ciutat, participant i donant a conèixer els esdeveniments  més 

destacats del panorama cultural al llarg del curs. Per tant, el professorat ha de ser 

coneixedor i part implicada de l’entramat sociocultural més proper amb disposició 

d’aportar propostes adients encara que això suposi invertir estones fora de l’horari 

lectiu. 

 

Com a Ciutat Educadora, Olot té un aliat bàsic en aquesta escola que ofereix la 

possibilitat de formació personal i artística a un ampli ventall de la població, tant 

pel que fa referència a les edats com a les activitats que s’hi desenvolupen o que si 

poden desenvolupar en un futur. 
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4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

5.1 Equip i el Claustre de professors 

 

El claustre de professors està composat per 8 professors i una auxiliar 

administrativa i està dirigit per un director que gestiona els contactes amb la 

direcció de l’IMEJO i amb el regidor. 

 

L’organigrama de l’escola és el següent: 
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5. ESTRUCTURA DELS RECURSOS FUNCIONALS 

 

6.1 MEMÒRIA ANUAL 

La memòria és el document de valoració d’un curs escolar. En ell queda pal�les s’hi 

ha assolit els objectius que es van marcar en el Pla de Treball que es redacta a final 

de curs. 

També es recull tots els díptics, cartells i altres documents en els que l’escola ha 

col�laborat així com notes de premsa, articles etc, relacionats amb l’escola.  

 

És un document mestre per l’escola ja que recull molt bé el que hi ha passat durant 

tot un curs i serveix per fer una valoració anual i per establir els nous objectius pel 

següent curs. 

 

6.2 PLA DE TREBALL 

 

El pla de treball és el document on s’hi recull tota la programació anual del curs 

següent. Està redactada per tots els professors i la secretaria i el supervisa el 

director del centre. 

Aquest s’ha de presentar abans de l’1 de d’octubre.  

 

 

6.  ELS ALUMNES 

 

7.1 PREINSCRIPCIONS 

 

A finals del mes de maig, els alumnes que actualment cursen alguna especialitat a 

l’escola, poden fer la preinscripció pel pròxim curs.  

Per fer-ho només cal que portin omplert el full de preinscripció que se’ls fa arribar 

en paper i en format circular. 

          

7.2 MATRÍCULES   

 

Per tal de fer la matrícula a l’escola, en el cas dels nens/es i joves, cal que 

l’alumne/a estigui cursant el curs escolar que es demana. No hi ha cap altre 

restricció.  
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Han de portar la documentació necessària (o bé annexar-la per la pàgina web en 

cas de fer-se la matrícula on-line) i fer el pagament de la matrícula. Si un alumne/a 

no ha fet el corresponent pagament abans de l’inici del curs, s’entén que aquest 

serà baixa de l’activitat. 

7.2.1 Forma d’accés 

Per poder matricular-se a alguna activitat de l’escola cal fer la matrícula per la 

pàgina web o bé presencialment a l’escola durant els dies marcats. 

Cada especialitat té unes places. En cas de tenir les places plenes l’alumne quedarà 

inscrit en llista d’espera i s’adjudicaran les places per rigorós ordre d’inscripció. 

7.2.2 Baixes 

Quan un alumne/a vulgui causar baixa d’una activitat de l’escola cal que ho 

comuniqui per correu electrònic abans de finalitzar el mes en curs. 

 

 

  7.3 AUTORITZACIONS D’IMATGES I SORTIDES 

 

A principi de curs es demanarà a les famílies la complementació  del permís 

d’autorització per les sortides escolars i per l’autorització dels drets d’imatges. 

Aquest imprès el facilitarà l’escola a les famílies per a la seva signatura i es tornarà 

degudament omplert  al professor/a. 

 

 

  7.4 INFORMES I VALORACIONS 

A final de curs es fa un informe i se’ls hi dona en mà als alumnes. Cada professor 

explica l’evolució que l’alumne/a ha seguit durant el curs.  

Puntualment aquests informes s’envien per correu postal.  
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8 L’ESCOLA 

 

8.1 HORARI 

8.1.1 Entrades i sortides – nens i joves- 

Els alumnes poden entrar a l’escola a partir de les 17h però queden sota la 

responsabilitat dels pares fins a l’inici de les activitats . 

Les classes (majoritàriament) comencen a les 17:30h de la tarda i finalitzen a les 

19:30h. Hi ha algun grup, com és joc plàstic, que finalitzen les classes a les 19h i 

LaborActori a les 21:30h.  

A l’hora de les sortides els pares els han d’esperar en el hall de l’escola, no poden 

entrar a l’aula fins que l’activitat no hagi finalitzat. 

 

8.1.2 Sortides escolars 

En cas que s’organitzi una sortida fora de l’escola s’avisarà amb anterioritat als 

pares i als alumnes. Aquest avís es pot fer mitjançant una circular o bé els 

professors els informaran als alumnes i als pares directament.  

En cas que un alumne/a no hagi portat l’autorització de sortides, aquest no podrà 

sortir fora de l’escola a fer l’activitat i es quedarà a l’aula sota la supervisió d’un/a 

professor/a. (es troba el formulari a l’annex d’aquest projecte.) 

 

8.1.3 Assistència de l’alumnat 

En cas que un alumne/a no pugui assistir a classe, cal que es comuniqui a l’escola. 

 

En cas que un alumne/a falti més de 2 vegades a l’activitat (faltes sense 

justificació), es trucarà al pare/mare o tutor per fer-ne un corresponent seguiment. 

 

8.1.4 Retard en la recollida dels alumnes 

En cas que un familiar hagi de recollir al seu fill/a més de tard de l’hora de sortida, 

es prega es comuniqui a la secretaria de l’escola. L’escola està oberta fins les 20h. 

En cas que al tancar l’escola encara no s’hagi recollit, es trucarà per telèfon al 

pare/mare o tutor legal. 
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 8.2 CALENDARI ESCOLAR 

 

L’escola segueix el calendari escolar fixat pel CEM d’Olot.  

 

 

dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 29 30 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

 

dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg dl dm dx dj dv db dg
1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

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

 

9.1 RELACIONS EXTERNES AMB ENS DIFERENTS ENS  

 

L’escola té un contacte diari amb l’Ajuntament, a través de l’Institut Municipal 

d’Educació (principalment) però també amb altres departaments on es fa 

necessària la comunicació pel dia a dia de l’Escola. 

També tenim contacte periòdic amb altres entitats i organismes de la Ciutat com 

l’Institut de Promoció, l’Institut de Cultura, els Museus etc. 
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9.2  RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Puntualment l’Escola publica les noticies més rellevants en diferents mitjans de 

comunicació. També podem convocar o participar en rodes de premsa per donar a 

conèixer actes que des de l’escola portem a terme. 

 

 

9.3 IMATGE  

 

L’Escola  vetlla per oferir una imatge pública de qualitat respectant les imatges dels 

alumnes i posant el rigor i la seriositat en les informacions que es difonen.  

Disposa d’una pàgina web on es publiquen notícies, imatges i vídeos de les 

diferents activitats que s’organitzen. També disposem d’una pàgina Facebook on 

enllacem notícies i articles que creiem importants que els alumnes coneguin.  

 

9.4 CIRCULARS 

La comunicació amb els pares es fa mitjançant circulars en paper. En cas necessari 

també s’envien circulars en format electrònic i puntualment s’informa als pares via 

telefònica. 

9.5  PLAFONS 

A l’entrada de l’escola hi ha uns plafons on s’informa de les activitats més 

importants que es fan a l’Escola o bé a la Ciutat i Comarca. 

 

9.6 PÀGINA WEB 

 

L’Escola disposa d’una pàgina web on s’informa de les notícies més rellevants de 

l’escola i a on hi ha recollida tota la informació de matrícules, activitats, etc. 

La pàgina web és escolaexpressio.olot.cat. 

 

 

9.7 JORNADA DE PORTES OBERTES-INICI DE CURS 

 

A principi de curs s’organitza una jornada de portes pels  pares i mares per tal que 

coneguin l’escola i les diferents activitats que es porten a terme. Poden parlar amb 

els professors i conèixer les diferents activitats que es fan.  

 

 

 


