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1. Anàlisi del grau d'assoliment dels objectius proposats en la PGA. 

 

El curs 2018-2019 no es varen definir objectius anuals, perquè es va concretar el 

projecte estratègic que permetrà fixar objectius anuals, a partir del curs 2019-2020. 

                    

2. Grau de compliment de les actuacions proposades en la PGA per a la implementació 

del sistema de garantia de la qualitat, així com la proposta d'actuacions per al curs 

següent. 

 

El curs 2019-2020, una vegada establerts el projecte estratègic, s’iniciarà la 

implementació del sistema de gestió que ha de donar resposta a les directrius 

d’assegurament de la qualitat, definides en el marc comú europeu. 

 

3. Anàlisi estadística i qualitativa dels resultats acadèmics del curs. 

 

Actualment al CSMIB hi ha matriculats 174 estudiants (10 d'ells cursen doble 

especialitat), dels quals 103 són de les Illes Balears: 91 de Mallorca, 11 de Menorca, 0 

d'Eivissa i 1 de Formentera. 59 són de la resta de l'estat i 11 són estrangers, un d'ells 

d'Erasmus. 

La casuística d'aquests estudis, atesa la ràtio 1:1 entre professor i alumne en 

l'assignatura principal d'interpretació, fa que un nombre significatiu d'estudiants es 

plantegi estudiar a un o altre conservatori segons el professor que cregui més adient per 

a la seva formació que hi pugui trobar. Per aquest motiu, el perfil d'alumne d'aquests 

estudis causa que un elevat nombre d'estudiants de cada comunitat autònoma no opti 

necessàriament, com a primera opció, la proximitat del conservatori. Això ocasiona el 

gran flux d'estudiants de grau superior en música entre comunitats. Però aquests no són 

els únics elements d'elecció dels estudiants, especialment a les illes. 

Segons l'anàlisi DAFO, a l'apartat de punts febles externs, hi trobem, entre altres, la 

insularitat del territori. Un alumne de Menorca o Eivissa  que s'hagi de desplaçar per 

continuar els seus estudis superiors, no té perquè optar pel CSMIB per motius de 

proximitat o territorials ja que el desplaçament a Palma o a altres ciutats de la península 

li suposa el mateix esforç. 

 



 
Històric de matrícula des de que hi ha dades: Curs, matrícula, gràfic 

Curs    Matrícula            Gràfic 

 

Font: administració CSMIB 

 

La primera taula ens mostra clarament que el primer curs d'aquesta legislatura, el 2015-

16, el nombre de matriculats va tocar fons: menys de la meitat d'alumnes que pocs anys 

enrere. A partir d'aquí, el nombre d'alumnes ha anat remuntant. Atribuïm aquesta 

remuntada a la recuperació de la crisi econòmica, a la sensibilitat que ha tingut la 

conselleria vers al conservatori durant aquesta legislatura i als diferents equips directius 

i professorat, que hem pogut redreçar el centre aquests anys difícils. 

 

 

Dades de continuïtat des de l'inici LOE: valoració a 4 anys. 

 

Curs Matriculats 
a 1r curs 

Matriculats/Aprova
ts 
Treball fi d'estudis/ 
% Aprovats TFE 

 Aprovats TFE 
després de 4 
anys 

Trasllats 
d'expedie
nts 
sortints 

Abandone
n 
estudis 

Observacions 

2010-11 35           ---     --- 7 5 1ª promoció LOE 

2011-12 61           ---     --- 3 15* * Atribuïble crisi 
econòm. 

2012-13 18*           ---     --- 3 3 * Atribuïble crisi 
econòm. 



2013-14 34 26/15/57,7% Inici 2010-11 
42,8% 

2 5 1ª promoció que 
matricula TFE en 
LOE 

2014-15 27 46/33/71,7% Inici 2011-12 
54,1% 

6 2  

2015-16 56 (14 de 
jazz) 

20/14/70% Inici 2012-13 
77,7% 

3 6 Inici Jazz 

2016-17 53 25/17/68% Inici 2013-14 
50% 

4 9  

2017-18 48 32/24/75% Inici 2014-15 
88,9% 

1 6  

2018-19 38 43/pendent 
avaluar 

Inici 2015-16 
pendent 

pendent A dia 
d'avui, 3 

 

 

 

Segons les dades que ens mostra la segona taula, la primera valoració és que el nombre 

de matriculats a primer curs és erràtic ja que hi ha grans diferències d'un curs a un altre. 

La gran diferència de matrícula entre els tres primers cursos ens mostren clarament 

l'efecte de la crisi econòmica. Les xifres del 4rt i 5è curs són més properes a les del primer 

(2010-11). I a partir del 2015-16, la implantació de jazz i la baixada de la crisi n'augmenta 

novament la matrícula. 

A falta d'un estudi per especialitats, des de la implantació de la LOE al conservatori,  

aproximadament el 70% dels alumnes que es matriculen anualment del treball de fi 

d'estudis (TFE), l'aproven. No obstant, observant la diferència entre matriculats a primer 

curs i aprovats del TFE quatre anys després, hi ha més marge de millora. Tot i la falta de 

dades específiques, alguns dels motius que coneixem pels quals no finalitzen els estudis 

en 4 anys, o no els finalitzen, són: 

 

 Hi ha estudiants que compaginen estudis amb treball o amb estudis 

universitaris. 

 Hi ha estudiants d'altres comunitats que el CSMIB no era la seva primera opció 

i quan tenen possibilitat de retornar demanen un trasllat d'expedient. 

 Hi ha estudiants que en ésser-los denegada una beca, abandonen. 

 

Però també ens consta que molts estudiants han  superat el gruix dels crèdits els quatre 

primers cursos, deixant per un cinquè els del TFE i els d'alguna assignatura més. Si 

creuem les dades a 5 anys enlloc de 4, l'estadística millora substancialment, encara que 

hi continua havent marge de millora. 

A part d'aquestes dades, se'n desprenen d'altres segons l'anàlisi DAFO del centre. 

 

 

 

 



Anàlisi DAFO del centre 
Factors interns                                                                        Factors externs 

Debilitats: 
1-Manca de la documentació bàsica del centre. 
2-Manca un projecte d'implantació de sistemes de 
gestió de qualitat . 
3-Plantilla poc estable: massa professors associats 
vers titulars. 
4-Insuficients alumnes de corda per poder fer en 
condicions algunes assignatures. 
5-Manca d'un programa d'optimització d'espais. 
6-Manca de projectes de recerca i de postgrau. 
 
 

Amenaces: 
1-Compartir instal·lacions amb un centre que no és 
d'ensenyament superior, amb necessitats diferents a 
les nostres, i, conseqüentment, no disposar d'espais 
per la tarda. 
2-Manca d'una llei específica d'ordenació dels 
ensenyaments artístics superiors, que no acaba 
d'arribar mai. 
3-Insularitat del territori. 
4-Cost més elevat de la matrícula i /o beques 
insuficients en comparació d'altres conservatoris. 

Fortaleses: 
1-Oferta d'estudis amb una demanda real de 
professionals a la comunitat. 
2-Bona formació professional i gran motivació del 
professorat i del personal no docent. 
3-Tracte personalitzat i cordialitat entre professorat i 
alumnat i amb el personal no docent. 
4-Gran motivació de l'alumnat. Bona predisposició 
per participar en els projectes academicoculturals 
del centre. 
5-Un bon pla d'estudis que permet treballar amb 
comoditat i al mateix temps amb rigor tant a 
docents com a estudiants. 
6-Creixent interès de persones d'altres comunitats 
en sol·licitar fer proves d'accés i trasllats 
d'expedients. 
7-Alta resposta de públic als concerts de les 
orquestres simfònica i de cambra i de la Big Band del 
conservatori i públic fidel i en augment del cicle de 
professors, 

Oportunitats: 
1-Capacitat de projecció a l'exterior: cicle de 
concerts gratuïts del professorat, projectes com el 
de Sons de barri, relació amb altres conservatoris i 
institucions d'ensenyament superior, oferiment de 
masterclasses a alumnes externs i cursos 
homologables  com a cursos de formació per al 
personal docent de la Conselleria d'Educació, 
col·laboració amb entitats culturals com la simfònica 
i la banda... 
2-Únic centre d'estudis superiors de música a les 
Illes Balears. 
3-Capacitat per poder llogar l'auditori i altres espais. 
4-Reconeixement extern de les activitats d'alumnes 
nostres o acabats de titular: guanyadors de 
concursos i altres premis de prestigi, de places en 
orquestres i bandes o bé en centres docents. 
 

 

 

4. Programa de mobilitat dels estudiants i dels professors que s'ha dut a terme 

(desglossat per països). 

 

Dades dels alumnes rebuts al CSMIB durant el curs acadèmic 2018-2019: 

Nom País Especialitat Període de mobilitat 

Simone Bellagamba Itàlia Interpretació, itinerari saxòfon set. 2018 - juny 2019 

 

Dades dels professors rebuts al CSMIB durant el curs acadèmic 2018-2019: 

Nom País Especialitat Període de mobilitat 

Judit Váradi Hongria Interpretació, itinerari saxòfon 26 de març - 4 d’abr. 



Adam Marec Eslovàquia Interpretació, itinerari guitarra 20 - 24 de maig 

Petr Macecek Txèquia Interpretació, itinerari violí 5 - 7 de juny  

 

Dades dels professors enviats a altres centres durant el curs acadèmic 2018-2019: 

 

Nom País Especialitat Període de mobilitat 

Rubén González Mateo Itàlia Interpretació, itinerari trompeta 8 - 14 d’abr. 

Pedro Mateo González Holanda Interpretació, itinerari guitarra 18 - 21 de març 

Rodrigo Pérez Vila Hongria Interpretació, itinerari saxòfon 15 - 19 de jul. 

 

 

5. Informe de les pràctiques externes fetes pels alumnes i una llista amb els acords de 

cooperació educativa actius. 

 

Núm. 
d’alumnes 

Especialitat Centre col·laborador 

4 Pedagogia Col·legi Sant Josep Obrer: Centre d’educació Secundària 
Obligatòria 

 

 

Proposta de millora 

Ampliar el llistat de centres col·laboradors com ara l’IES de Manacor i dur a terme un conveni 
amb l’ajuntament de Manacor. 

 

6. Informe del pla anual d'activitats culturals. 

Durant el curs acadèmic 2018-2019 el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ha 

dut a terme un gran nombre d’activitats culturals com ara el Cicle de concerts de professors, el 

projecte educatiu Sons de Barri, els stages de l’Orquestra Simfònica del CSMIB, els concerts de 

música de cambra, els stages de jazz i música moderna, on la Big Band del Conservatori és la 

protagonista, el Festival de Percussió, el festival d’oboè, el festival de saxòfon, el festival de tuba, 

el Concurs de Música de Cambra i el Concurs de Solista així com les classes magistrals de 

pedagogs, intèrprets, compositors i musicòlegs de prestigi internacional. 

Llistat d’activitats culturals del curs 2019-2020: 

Activitat Dies Mes Lloc Proposta de millora 

Encontre internacional 
de trompes 

19 setembre CSMIB  

Encontre internacional 
de trompes 

20 setembre CSMIB  

Encontre internacional 
de trompes 

21 setembre CSMIB  



Encontre internacional 
de trompes 

22 setembre CSMIB  

1r stage de l’Orquestra 
Simfònica del CSMIB 

29  setembre Auditori del 
CSMIB 

Comptar amb diferents 
directors de reconegut 
prestigi. 

Mallorca Saxophone 
Studio, concert 

10 octubre Auditori del 
CSMIB 

 

Mallorca Saxophone 
Studio, concert 

 

17 octubre Auditori del 
CSMIB 

 

Mallorca Saxophone 
Studio, concert 

 

31 octubre Auditori del 
CSMIB 

 

Concurs de Solista 2 novembre Auditori del 
CSMIB 

 

Mallorca Saxophone 
Studio, concert 

 

7 novembre Auditori del 
CSMIB 

 

Mallorca Saxophone 
Studio, concert 

14 novembre Auditori del 
CSMIB 

 

Mallorca Saxophone 
Studio, masterclass 

20 i 
21 

novembre Auditori del 
CSMIB 

 

Concert del Cicle de 
professors 

3 desembre Auditori del 
CSMIB 

 

1r stage de Repertori 
per a conjunt de 
corda/vent  

12 gener Auditori del 
CSMIB 

Comptar amb diferents 
directors de reconegut 
prestigi. 

Concert de l’Orquestra 
de Vents del CSMIB 

19 gener  Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

1 febrer Fundació 
Miró 

 

2n stage de l’Orquestra 
Simfònica del CSMIB 

2 febrer Auditori del 
CSMIB 

Comptar amb diferents 
directors de reconegut 
prestigi. 

Concert del Cicle de 
professors 

4 febrer Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

6 febrer Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

8 febrer Fundació 
Miro 

 

Concert del Cicle de 
professors 

12 febrer Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

13 febrer Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

17 febrer Auditori del 
CSMIB 

 



Concert del Cicle de 
professors 

19 febrer Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

21 febrer Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Masterclass 

25 febrer CSMIB  

Concert del Cicle de 
professors 

5 març Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

6 març Auditori del 
CSMIB 

 

Trobada "Mallorca 
Euphonium Academy” 

7 març CSMIB  

Trobada "Mallorca 
Euphonium Academy” 

8 març CSMIB  

Trobada "Mallorca 
Euphonium Academy” 

9 març CSMIB  

Trobada "Mallorca 
Euphonium Academy” 

11 març CSMIB  

Concert dels 
guanyadores del premi 
de Música de Cambra, 
curs 2017/18 

12 març Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

14 març Fundació 
Miró 

 

Concert del Cicle de 
professors 

25 març Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert  

27 març Espai 36 -
centre 
cultural 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Masterclass 

28 març CSMIB  

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

28 març Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Masterclass  

29 març CSMIB  

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

29 març Fundació 
Miró 

 

VIII Oboe Festival 1 abril CSMIB Sol·licitar l’adquisició d’un 
altre clavecí 

VIII Oboe Festival 2 abril CSMIB Sol·licitar l’adquisició d’un 
altre clavecí 

VIII Oboe Festival 3 abril CSMIB Sol·licitar l’adquisició d’un 
altre clavecí 

VIII Oboe Festival 4 abril CSMIB Sol·licitar l’adquisició d’un 
altre clavecí 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Masterclass 

5 abril CSMIB  

VIII Oboe Festival 5 abril CSMIB Sol·licitar l’adquisició d’un 
altre clavecí 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Masterclass 

6 abril CSMIB  



VIII Oboe Festival 6 abril CSMIB Sol·licitar l’adquisició d’un 
altre clavecí 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

6 abril Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

7 abril Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

9 abril Col.legi 
Oficial 
d´Arquitect
es Illes 
Balears 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

 

10 abril Col.legi 
Oficial 
d´Arquitect
es Illes 
Balears 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concierto 

 

11 abril Col.legi 
Oficial 
d´Arquitect
es Illes 
Balears 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concierto  

 

12 abril Col.legi 
Oficial 
d´Arquitect
es Illes 
Balears 

 

Concurs de Música de 
Cambra 

12 abril Auditori del 
CSMIB 

 

Concert del Cicle de 
professors 

16 abril Auditori del 
CSMIB 

 

XI Mallorca Saxophone 
Festival, Concert 

17 abril Auditori del 
CSMIB 

 

2n stage de Repertori 
per a conjunt de 
corda/vent 

17 abril Auditori del 
CSMIB 

Comptar amb diferents 
directors de reconegut 
prestigi. 

Concert del Cicle de 
professors 

7 maig Auditori del 
CSMIB 

 

Concert projecte “Sons 
de Barri” 

8 maig Auditori del 
CSMIB 

 

Concert projecte “Sons 
de Barri” 

9 maig Auditori del 
CSMIB 

 

Participació, amb un 
duet de flauta i 
percussió, en el 
lliurament dels premis 
“Albert Mestre”  

10 maig Edifici Sa 
Riera (UIB) 

 

Concert projecte “Sons 
de Barri” 

10 maig Plaça 
d’Orson 

 



Welles 
(Palma) 

IV Trobada de Percussió 
de Pollença 

16 maig Club 
Pollença 

 

IV Trobada de Percussió 
de Pollença 

17 maig Club 
Pollença 

 

IV Trobada de Percussió 
de Pollença 

18 maig Club 
Pollença 

 

IV Trobada de Percussió 
de Pollença 

19 maig Club 
Pollença 

 

Concert de repertori 
per a instruments de 
vent 

24 maig Auditori del 
CSMIB 

 

3r stage de l’Orquestra 
Simfònica del CSMIB 

22 juny Auditori del 
CSMIB 

Comptar amb diferents 
directors de reconegut 
prestigi. 

 

 

7. Memòries amb els resultats dels projectes de recerca dels professors. 

 

Actualment, el CSMIB no compta amb cap projecte de recerca. 

 

8. Enumeració, ordenada per prioritats, de les propostes de millora formulades per tota 

la comunitat educativa que s'hagin de tenir en consideració al centre el curs acadèmic 

següent. 

 

Propostes de millora 

Delegar responsabilitats, estratègies, actuacions i decisions als caps de departament, 
per tal que s’involucrin més en el projecte del Centre. 

Remarcar en els claustres els èxits de la comunitat educativa. 

Escoltar i valorar les iniciatives i els projectes concrets que pugui proposar el 
professorat i dur-los a terme si és possible. 

Fomentar i ajudar a coordinar projectes transversals entre creació, interpretació, 
recerca i docència. 

Escoltar i valorar les iniciatives i els projectes concrets que pugui proposar l'alumnat i 
dur-los a terme si és possible. 

 

Sol·licituds de millora 

Sol·licitar l’adquisició d’un edifici propi per tal de resoldre la problemàtica d’espais 

Proposar l’estabilització de la plantilla de professors 

Sol·licitar l’adquisició d’instruments nous i material per a l’aula 

Proposar el manteniment dels instruments 

Demanar una reducció de l’horari lectiu del professorat 

Sol·licitar complements econòmics com ara sexennis o carrera professional 

      

 



9. Informe final de les activitats culturals, artístiques, esportives, de representació 

estudiantil, solidàries i de cooperació en què poden participar els alumnes, amb la 

valoració corresponent en hores/ECTS. 

 

Activitat Nombre de crèdits 

Col·laboració amb la biblioteca del Centre A determinar segons el nombre 
d’hores de l’activitat 

Col·laboració amb grups de l’assignatura de 
Música de cambra 

1 crèdit per semestre 

Col·laboració amb grups de l’assignatura de 
Combos 

1 crèdit per semestre 

Col·laboració amb grups de l’assignatura 
d’Orquestra 

A determinar segons el nombre 
d’hores de l’activitat 

Col·laboració amb l’assignatura de Repertori per a 
conjunt de corda 

A determinar segons el nombre 
d’hores de l’activitat 

Col·laboració amb l’assignatura de Repertori per a 
conjunt de vent 

A determinar segons el nombre 
d’hores de l’activitat 

Col·laboració amb l’assignatura de Conjunt 
instrumental 

A determinar segons el nombre 
d’hores de l’activitat 

Col·laboració amb la Big Band A determinar segons el nombre 
d’hores de l’activitat 

Representants d’alumnes al Consell Executiu 1 crèdit per curs 

Col·laboració en actes de representació 
proposades pel CSMIB 

A determinar segons el nombre 
d’hores de l’activitat 

  

Còmput de crèdits 

 

15 hores = 0,5 crèdits 

 

Procediment 

 

Un cop realitzada l’activitat o les activitats, cal demanar al responsable de l’activitat la 

corresponent certificació. 

 

Per la validesa del reconeixement caldrà presentar una sol·licitud general a la qual 

s’adjuntaran les certificacions corresponents a cadascuna de les activitats realitzades. 

 

El secretari/ària acadèmic/a resoldrà la sol·licitud. 

 

Avaluació 

 

Sense qualificació. 

 

 

 

 


