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NORMATIVA INTERNA PER AL RECONEIXEMENT 
D’HORES DE PRÀCTIQUES DE LA TITULACIÓ  
SUPERIOR EN PEDAGOGIA MUSICAL DEL TALLER 
DE MÚSICS ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS  
MUSICALS (ESEM)
Segons el Pla d’estudis oficial de la Titulació Superior en Pedagogia Musical que s’imparteix al Taller de Músics Escola 
Superior d’Estudis Musicals (ESEM), l’assignatura de Pràctiques (6 crèdits) contempla un total de 90 hores de pràctiques 
presencials a realitzar en centres d’ensenyament musical i/o escoles de música durant el quart curs acadèmic. La nor-
mativa interna de la institució estableix que l’alumnat podrà tenir reconegudes fins a un màxim del 60% de les hores de 
pràctiques a partir de les hores de feina treballades en centres d’ensenyament musical i/o d’escola de música, durant el 
mateix curs acadèmic en el qual estigui matriculat/da de l’assignatura de Pràctiques. Aquestes han hagut d’estar apro-
vades prèviament per la Coordinació de la Titulació Superior en Pedagogia Musical i la Direcció Pedagògica del Taller de 
Músics ESEM.

Per tramitar la sol·licitud de reconeixement d’hores de pràctiques esmentada, l’estudiant haurà de presentar a la Coor-
dinació de la Titulació la següent documentació:

| Certificat del/la cap d’estudis, segellat i signat, on constin les tasques  que es desenvolupen  
a l’escola/centre d’ensenyament musical i les hores i dies setmanals de feina.

| Informe de vida laboral, expedit per la TGSS.
| Contracte de treball en curs.

Un cop enviada la documentació, l’equip directiu del Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) i de 
coordinació de la Titulació autoritzarà o no el  reconeixement de les hores de feina com a hores de pràctiques, que 
seran  descomptades de les hores totals de pràctiques a realitzar. El reconeixement de fins el 60% d’hores de feina com 
a hores de pràctiques no eximeix l’estudiant de complir amb la resta de requisits de l’avaluació necessaris per superar 
l’assignatura, publicats al Pla Docent. Així doncs, seguint el calendari d’entregues específic indicat per la coordinació de 
l’assignatura de Pràctiques, l’estudiant haurà d’aportar la documentació i treballs escrits requerits i indicats al Pla Docent 
per acreditar la consecució de les pràctiques, tant pel que fa a les hores realitzades en centres de pràctiques com a les 
tasques vinculades al seu lloc de feina.


