
 

 

 

RESULTATS ENQUESTES CURSOS OBERTS 2018/19 
 

 

464 persones han participat als Cursos Oberts 2018/19, amb un total  

 de 573 inscripcions 

325 (70%)  han contestat una enquesta 

 

136  (el 42%)  de les que han contestat, han fet música per primera vegada a  

   la vida  

 

 

 

Aquests són els resultats 

 

 

El 98%   recomanen el curs realitzat 

El 99%  estan satisfetes (27%) o molt satisfetes (72%) de l’experiència  

El 92%   volen tornar a inscriure’s als Cursos Oberts 2019/20 

 

 

 

A la pregunta “Creus que el/la docent.......?”, han contestat: 

  

 

s’adapta al perfil general del grup   98%     

coneix la matèria      99%      

explica amb claredat     97% 

presenta els diferents temes a un ritme adeqüat 98%     

li agrada el que fa     99% 

és puntual      99% 

 



COMENTARIS EN RELACIÓ AL PROFESSORAT 
 

 

Paciència i voluntat d'explicar - contestar preguntes - m'ha motivat a continuar - que 
descansi de nosaltres fins l'any vinent - entusiasme, passió i simpatia - molta 
professionalitat i coneixement – empatia 

 

Mestra, que pessigues molt fort, 

el cor, de qui vol aprendre. 

Ets molt amable i ho saps 

la mà redoneta,…! 

et trobaré a faltar 
(persona inscrita a Iniciació al Piano) 

 

 

 
 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

 

continguts concrets del VAM - millor agrupació nivells - assistir als assaigs al Liceu - 
feedback personalitzat - trobada entre tots per a comentar dubtes - no fa falta final 
de curs - fi de curs col·lectiu 

 

 

 

més horaris - cursos a la tarda - classes més llargues - classes individuals o grups més 
reduïts - alguna activitat intensiva -  tallers cap de setmana - cursos d’estiu més 

 

 

 

tracte millorable de consergeria/ discriminació en el tracte (tardes) - material classe 
(micròfons,  amplificadors) - cuidar més l'espai aula (cadires…) - disposar d'aules 
entre classes – mai més classes al soterrani - poder fer una classe a la Peixera 

 

 

 

preinscripció: mail recordatori  - més senzilla, flexible i llarga - estressant, el pitjor 
del curs – fer la preinscripció presencialment - més econòmic pels jubilats - certificat 
d'estudis, carnets d’estudiant 

 

 

 



 

més difusió - més publicitat externa – més presència a la web - missatgeria 
instantània per avisos darrera hora 

 

 

 

agraeixen la feina feta i ens encoratgen a continuar... 

 

El temps, un bé preuat, 

gastat aprenent música, 

és guanyar-lo amb felicitat, 

és guanyar-lo per renéixer 

 

Gràcies per la vostra tasca!  
(persona inscrita a Iniciació al Piano) 

 

 
 
 

NOVES PROPOSTES D’ACTIVITATS 
 

 

curs d’orgue - cursos de més nivell - audicions comentades de professorat del 
CMMB - taller de percussió – grans obres en el seu context històric - violí - ús de 
software de síntesis musical – curs de cant flamenc - curs de percussió flamenca - 
col·laboració amb escola de ball o centre cívic - curs de flauta barroca - cursos de 
llaüd i bandúrria – dansa i expressió corporal - música contemporània – gospel - 
assaigs parcials de lectura de partitures 

 

 
 
  



L’EXPERIÈNCIA VISCUDA AL CONSERVATORI... 
 

 

m'ha fet bé – era un repte que semblava difícil - el conservatori m'ha donat 
l’oportunitat - contenta d'haver-ho fet - era complicat, ara ja no - tant de bo hagués 
començat ara fa anys! - estic encantada - estic emocionada - el matí més desitjat de la 
setmana - me he metido en un lío - satisfeta d'haver finalment fet el pas - el lloc és 
espectacular – m’he sentit molt ben acollida - ha estat terapèutic - la música que se 
sent a l'edifici - m'ho he passat molt bé! - ho he encertat triant els Cursos Oberts - 
he trobat el lloc perfecte pel que buscava - una gran descoberta - que bé, arribaré a 
cantar! - fas coses amb la veu que creies que no podries fer - esgotada però contenta! 
- en una hora m'han regalat 800 anys d'història - sembla difícil, i després t'ajuden a 
veure que és factible - no et pots perdre aquesta experiència - no t'ha de fer por 
venir a aprendre música - és com estar a casa - si estimes la música, BRUC OBERT 
té totes les respostes - el curs de la meva vida - he entrat al conservatori! Per fi!! Un 
bell somni aconseguit - m'ho passo pipa - el que faig és secret a casa perquè vull 
aprendre a cantar - sortir del conservatori amb una sensació de plenitud - un dels 
somnis més grans que tenia, fet realitat 

 

Per mi, cantar en una coral és un exercici de fusió en un tot que ens supera.  
No hi ha protagonisme, ni egos.  
Col·laborem en apropar-nos a la bellesa.  
I tenim un lloc dins d'aquesta aventura conjunta. 
 
(persona inscrita a la coral Canta Conservatori) 
 


