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1.- INTRODUCCIÓ

El Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles

de música de la Comunitat Valenciana en el seu article 9, exigix que tots estos

centres d’educació musical deuen elaborar i avaluar un projecte educatiu en

què s’arreplegue de forma clara i coherent la línia pedagògica de l’escola,

una vegada analitzada la pròpia realitat interna i l’entorn socioeconòmic i

cultural. Per tal motiu s’elabora el present document, com a conseqüència de

la necessitat de normalitzar la nostra escola de música com a centre

d’ensenyament no reglat en el context educatiu actual.

El present document és fruit d’una reflexió de tota la comunitat educativa del

centre i en el qual es recull una proposta singular i integral per a definir,

plantejar i formular els processos d’intervenció educativa que es donen en la

nostra escola de música. Pretén proporcionar coherència a tots estos

processos educatius i de gestió que es porten a terme en este centre

educatiu. A més, es tracta d’un document viu, que any rere any anirà

arreplegant aquelles propostes de millora que es plantegen, evolucionant per

sí mateix, i que permetrà un avanç i un progrés continu en l’organització i en

el funcionament de l’escola. Resumint molt es podria dir que en este

document responem estes tres preguntes bàsiques: Qui sóm? Què fem? i Cóm

ho fem?
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1.1.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

En este apartat s’explica la procedència, la finalitat i l’organització del

centre.

1.1.1.- DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN

Godella és un municipi de la província de València que es troba a la comarca

de l’Horta Nord. Situat en l’Horta de València, al nord-oest de la capital, té

una extensió de 8km
2

i limita amb les poblacions de Burjassot, Bétera,

Rocafort, Paterna i València.

S’accedeix a Godella per la carretera CV-310 que enllaça l’eixida 494 de

l’Autovia de la Mediterrània A-7 amb l’eixida 5 de l’Autovia del Túria CV-35,

així com d’altres carreteres secundàries des dels municipis propers. També es

pot fer via transport públic mitjançant les estacions de Godella i

Burjassot-Godella de la Línia 1 de Metro València que comuniquen el municipi

amb el centre de la ciutat de València i altres pobles dels voltants (Moncada,

Rocafort, Bétera, Burjassot i Alfara del Patriarca, i des de la de Santa Gemma

de la Línia 4 de Metro València, que el comunica amb el Parc Científic de la

Universitat de València i el Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de

València.

La principal característica de Godella són les diverses urbanitzacions existents

en el seu terme municipal que han fet que es produïsca un fort corrent

d’immigració de classe mitjana-alta des d’altres municipis de la comarca.

Actualment compta amb una població de 13.125 habitants en el tancament de

l’any 2014.

En Godella hi ha un total de 18 centres educatius repartits entre totes les

etapes educatives, tal com es pot vorer en la Guia de centres docents de la

Conselleria d’Educació que reproduïm a continuació. A més molt a prop de

l’Escola de Música es pot trobar el campus d’Edetània de la Universitat
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Catòlica de València. Estos fets provoquen que la població escolar de Godella

siga molt elevada superant els 10.000 alumnes matriculats cada curs.

La població conta des de l’any 2010 amb un Conservatori d’Ensenyaments

Professionals de Música, de titularitat municipal, Conservatori Professional de

Música “Pintor Pinazo”, on la major part de l’alumnat que ho desitja pot

continuar els seus estudis musicals sense abandonar la localitat, permetent

compatibilitzar millor els horaris d’estudis i d’altres activitats extraescolars

amb la pràctica musical reglada.

1.1.2.- HISTÒRIA DEL CENTRE

La tradició musical al poble de Godella es remunta anterior a l’any 1819, data

en què apareix el primer document històric escrit en relació a l’activitat

musical de la Banda de Música. Pràcticament des dels seus principis, esta
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banda contava amb una acadèmia on es formaven els futurs músics de

l’agrupació.

Fins als anys 80 del segle passat esta acadèmia era bàsicament una Escola

d’Educands, on hi havia molt poc de professorat sense pràcticament titulació

ni especialització i sense contractes laborals. En un primer moment les classes

s’impartien en les mateixes instal·lacions on assajava la banda de música, en

el carrer Salvador Giner en un primer moment i a partir del curs 1979/80 en el

carrer músic Francesc Caballer, 4.

Al voltant de l’any 1984 la població de Godella creix espectacularment per la

proliferació de vivendes de nova construcció que són ocupades en gran part

per famílies de fora del poble que busquen un lloc on viure en el camp i al

mateix temps prop de la ciutat de València on molts d’ells ténen el seu lloc de

treball. Creix la demanda per estudiar música i això va provocar que

l’Ajuntament de Godella cedira al Casino Musical de Godella un immoble al

carrer Abadia nº5 per a donar les classes que no es poden impartir en el local

de la Societat Musical.

Al voltant del curs 1988/89 el centre passa a ser un Centre Reconegut de Grau

Elemental que depenia del Conservatori Superior de Música de València. És en

este moment on s’amplia la plantilla de professorat exigint a estos les

titulacions adients d’instruments per a poder impartir classes. El centre rep el

nom de Centro Musical Godella i com a tal s’inscriu en el registre de centres

docents de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

L’ajuntament de Godella canvia la cessió de les instalacions anteriors per les

del col·legi Públic “Pintor Pinazo” que es queden buides al canviar este últim

centre la seua ubicació; ésta és la seu actual de l’Escola de Música.

En el curs 1994/95 i com a conseqüència de l’entrada en vigor de la LOGSE, el

centre perd el reconeixement oficial i es transforma en l’actual Escola de

Música.

Hui en dia l’Escola de Música del Casino Musical de Godella és el centre on es

formen i preparen els músics que formaran part de les seues agrupacions
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musicals: Banda de Música, Orquestra, Cor i Big band. A més, actualment és

l’únic centre de la població que oferix estudis musicals d’Ensenyaments

Elementals de Música a l’alumnat de la població i dels voltants.

1.1.3.- ESTRUCTURA DEL CENTRE

L’estructura orgànica del centre és de la següent forma:

Les decisions econòmiques importants que afecten al funcionament de

l’Escola de Música les pren la Junta Directiva del Casino Musical de Godella,

màxim òrgan de govern del centre.

L’equip directiu és el màxim responsable pedagògic i està format pel Director

i el Cap d’Estudis. Estos dos càrrecs es compaginen amb la docència.

El claustre de professorat actual està format per 21 professors o professores,

dels quals 16 són titulats superiors (flauta, oboé, 2 de clarinet, saxófon,

trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola, violoncel, guitarra,

piano i cant), 2 titulats (flauta, piano), 2 mestres en educació musical i 1

professor amb altres titulacions (guitarra elèctrica).

El Personal d’Administració i Serveis està format per 4 persones: 1

administratiu, 1 persona del servei de neteja i 2 conserjes (depenents éstes

últimes de l’Ajuntament de Godella).

1.1.4.- TRETS CONSTITUENTS DE LA IDENTITAT DEL CENTRE

Godella té una població escolar de més de 10.000 alumnes repartits pels 20

centres educatius ubicats al llarg i ample del seu territori. L’Escola de Música

del Casino Musical de Godella, amb més de 240 alumnes matriculats curs rere
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curs és el centre d’educació musical que recull l’alumnat de la resta de

centres educatius des del nivell d’educació infantil de 3 anys. Este fet

possibilita un contacte efectiu directe amb la resta de centres educatius a

través de l’alumnat i de les seues famílies.

1.1.5.- FINALITAT DEL CENTRE EDUCATIU

La finalitat de l’escola de música és mantindre l’ensenyament musical de

qualitat a la població, adaptant-se als interesos i necessitats de l’alumnat. Al

mateix temps contribuix a la continuitat de les agrupacions del Casino Musical

de Godella, principal associació cultural de la població.

1.1.6.- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

1. Fomentar l’educació musical des d’edats primerenques arribant al major

número de persones i fins a qualsevol edat.

2. Oferir un ensenyament pràctic, és a dir, centrat en l’estudi d’un

instrument, el cant i la interpretació en grup tant vocal com instrumental.

3. Fomentar la participació en agrupacions vocals i instrumentals.

4. Orientar i formar a l'alumnat amb talent i vocació professional en l'àmbit

musical.

5. Desenvolupar una oferta amplia i diversificada d’educació musical.

6. Desenvolupar l’esperit crític a través de l’audició de qualsevol tipus de

música.

7. Adequar les programacions d’acord amb els interessos de l’alumnat.

8. Afavorir el coneixement tant de la música clàssica europea com de la

tradicional valenciana.
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9. Procurar una formació teòrica i pràctica que permeta gaudir de la pràctica

de la música.

10. Atendre la demanda social de cultura artística pràctica.

11. Fomentar la pràctica musical com a afició, de manera que l'alumnat que

ho desitge s'integre en qualsevol de les agrupacions del Casino Musical de

Godella: Banda. Orquestra, Cor i/o Big Band.

12. Formar i orientar les persones en el seu desenvolupament artístic i

personal al llarg de tota la vida.

13. Atendre la diversitat de l’alumnat, adequant programes d’ensenyament

als diversos interessos i ritmes d’aprenentatge.

14. Enriquir la vida del municipi afavorint la cohesió social i la formació d'un

futur públic per a les diferents manifestacions artístiques i culturals que

actuen en Godella.

1.1.7.- PRIORITATS

Les prioritats de l’Escola de Música se centren en atendre les necessitats

d’ensenyament musical de la població de Godella.

Derivada de l’anterior també és d’importància atendre les necessitats de

formació musical de les persones que integren les agrupacions del Casino

Musical de Godella.

1.1.8.- ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS

La Escuela de Música del Casino Musical de Godella ofrece a su alumnado los

siguientes programas de aprendizaje:
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1.1.8.1.- Sensibilización musical.
Destinado a alumnado entre 3 y 6 años de edad, es la etapa básica de

sensibilización del alumnado hacia la música. Las metodologías empleadas en

las actividades diseñadas para las clases son Willems, Dalcroze y Orff. Las

asignaturas que se imparten son: Jardín musical e Iniciación musical I,II y III.

Se realizan dos clases semanales de 40 minutos cada una de ellas en días

alternos (lunes y miércoles o bien martes y jueves). Los grupos se configuran

con niños y niñas de edades similares donde la ratio es 10/1.

1.1.8.2.- Aula suzuki de violoncello.
Destinado a alumnado entre 3 y 6 años de edad donde aprenden a tocar el

violoncello dentro del sistema suzuki de aprendizaje temprano del

instrumento. Se realizan dos clases semanales: una de 30 minutos individual

con el padre o la madre del niño o de la niña y la otra clase es colectiva de 30

minutos con todos los padres y madres y alumnado.

1.1.8.3.- Formación musical básica.
Destinado a alumnado desde 7 años de edad, donde aprenden todos los

conocimientos básicos del lenguaje musical y de uno o más instrumentos.

Además incluye la práctica de conjunto en coro y en orquesta o banda infantil

o juvenil.

Lenguaje musical

Se realizan dos clases semanales de lenguaje musical en días alternos (lunes y

miércoles o bien martes y jueves). La duración de las clases es de 1 hora cada

una para los grupos de preparatorio, primero y segundo, y de 1 hora y 15

minutos cada una de ellas para los grupos de tercero. La metodología

empleada ha sido diseñada por profesionales de la Escuela de Música Ad

Libitum de Ontinyent y adapta y combina de forma adecuada ejercicios de

Willems, Dalcroze, Suzuki… Los grupos se configuran con niños y niñas de

edades mínimas y conocimientos similares donde la ratio máxima es 15/1.

Coro

Destinado a alumnado a partir de 7 años de edad, donde aprenden y se

divierten cantando en grupo, aplicando los conocimientos aprendidos en

lenguaje musical. Se realiza una clase semanal preferentemente junto a una

de las clases de lenguaje musical semanales del alumnado. La duración de las

clases es de 30 minutos para los grupos de preparatorio, de primero y de

segundo, y de 1 hora para los grupos de tercero. Los grupos se configuran con

niños y niñas de edades mínimas y conocimientos similares donde la ratio

máxima es 30/1.

Instrumento

Destinado a alumnado desde 7 años de edad, donde aprenden a tocar un

instrumento. Se realiza una clase semanal cuya duración es de 30 minutos
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para el alumnado de preparatorio, primero y segundo y de 45 minutos para el

alumnado de tercero. Las clases se configuran con niños y niñas de edades

mínimas y conocimientos similares donde la ratio máxima de preparatorio a es

de 4/1 y para el resto de cursos es de 1/1.

Los instrumentos ofertados son: flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón,

trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba, percusión, violín, viola,

violoncello, contrabajo, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano,

arpa y canto.

Banda infantil/Orquesta infantil/Orquesta de pulso y púa

Destinado a alumnado desde 8 años de edad, donde aprenden a tocar en

grupo un instrumento. Se realiza una clase semanal cuya duración es de 1

hora. Las clases se configuran con niños y niñas de edades mínimas y

conocimientos similares donde la ratio máxima es de 40/1.

El alumnado de estos grupos debe de estar cursando los niveles de segundo o

de tercero del instrumento correspondiente.

1.1.8.4.- Formación musical avanzada.

Destinado a alumnado desde 11 años de edad, donde consolidan todos los

conocimientos básicos del lenguaje musical y de uno o más instrumentos.

Además incluye la práctica de conjunto en coro y en orquesta o banda juvenil

u orquesta de pulso y púa.

Lenguaje musical

Se realizan dos clases semanales de lenguaje musical curso cuarto, en días

alternos (lunes y miércoles o bien martes y jueves). La duración de las clases

es de 1 hora y 30 minutos cada una de ellas. La metodología empleada ha sido

diseñada por profesionales de la Escuela de Música Ad Libitum de Ontinyent y

adapta y combina de forma adecuada ejercicios de Willems, Dalcroze,

Suzuki… Los grupos se configuran con niños y niñas de edades mínimas y

conocimientos similares donde la ratio máxima es 12/1.

Coro

Destinado a alumnado a partir de 11 años de edad, donde aprenden y se

divierten cantando en grupo, aplicando los conocimientos aprendidos en

lenguaje musical. Se realiza una clase semanal preferentemente junto a una

de las clases de lenguaje musical semanales del alumnado. La duración de las

clases es de 1 hora para los grupos de cuarto. Los grupos se configuran con

niños y niñas de edades mínimas y conocimientos similares donde la ratio

máxima es 30/1.

Instrumento

Destinado a alumnado desde 11 años de edad, donde aprenden a tocar un

instrumento. Se realiza una clase semanal cuya duración es de 45 minutos. La

ratio es 1/1.
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Los instrumentos ofertados son: flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón,

trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, violín, viola, violoncello,

contrabajo, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano, arpa y canto.

Banda/Orquesta juvenil/Orquesta de pulso y púa

Destinado a alumnado desde 11 años de edad, donde continúan aprendiendo a

tocar en grupo un instrumento. Se realiza una clase semanal cuya duración es

de 1 hora y 15 minutos. Las clases se configuran con niños y niñas de edades

mínimas y conocimientos similares donde la ratio máxima es de 40/1.

Normalmente el alumnado de estos grupos debe de estar cursando el nivel

mínimo de cuarto del instrumento correspondiente.

1.1.8.5.- Formación musical para alumnado con necesidades
educativas especiales.

Se trata de la formación musical básica adaptada a las necesidades

individuales que necesita el alumnado. Además de las asignaturas de la

formación básica se puede añadir la asignatura de musicoterapia si el

alumnado lo demanda.

1.1.8.6.- Preparación para las pruebas de acceso a la
Enseñanzas Profesionales de música i/o Certificado Elemental
de música.

Destinado a alumnado desde 11 años de edad que quiere obtener el

certificado elemental de música o continuar sus estudios musicales en un

conservatorio profesional. Además incluye la práctica de conjunto en coro y

en orquesta o banda juvenil u orquesta de pulso y púa.

Lenguaje musical

Se realizan dos clases semanales de lenguaje musical en días alternos (lunes y

miércoles o bien martes y jueves). La duración de las clases es de 1 hora y 30

minutos cada una de ellas. La metodología empleada ha sido diseñada por

profesionales de la Escuela de Música Ad Libitum de Ontinyent y adapta y

combina de forma adecuada ejercicios de Willems, Dalcroze, Suzuki… Los

grupos se configuran con niños y niñas de edades mínimas y conocimientos

similares donde la ratio máxima es 12/1.

Coro

Destinado a alumnado a partir de 11 años de edad, donde consolidan lo

aprendido y se divierten cantando en grupo, aplicando los conocimientos

asumidos del lenguaje musical. Se realiza una clase semanal preferentemente

junto a una de las clases de lenguaje musical semanales del alumnado. La

duración de las clases es de 1 hora para los grupos de cuarto. Los grupos se

configuran con niños y niñas de edades mínimas y conocimientos similares

donde la ratio máxima es 30/1.
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Instrumento

Destinado a alumnado desde 11 años de edad, donde se preparan para las

pruebas del certificado o el acceso a un conservatorio profesional. Se realiza

una clase semanal cuya duración es de 45 minutos. La ratio es 1/1.

Los instrumentos ofertados son: flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón,

trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, violín, viola, violoncello,

contrabajo, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano, arpa y canto.

Banda/Orquesta juvenil/Orquesta de pulso y púa

Destinado a alumnado desde 11 años de edad, donde continúan aprendiendo a

tocar en grupo un instrumento. Se realiza una clase semanal cuya duración es

de 1 hora y 15 minutos. Las clases se configuran con niños y niñas de edades

mínimas y conocimientos similares donde la ratio máxima es de 40/1.

1.1.8.7.- Formación musical para adultos.
Destinado a alumnado desde 16 años de edad, donde aprenden lenguaje

musical y a tocar en grupo un instrumento. Además incluye la práctica de

conjunto en coro (opcional) y en orquesta o banda juvenil, orquesta de pulso

y púa, conjunto instrumental, combo de jazz y big band.

Lenguaje musical

Se realizan dos clases semanales de lenguaje musical en días alternos (lunes y

miércoles o bien martes y jueves). La duración de las clases es de 1 hora cada

una para todos los grupos. La metodología empleada ha sido diseñada por

profesionales de la Escuela de Música Ad Libitum de Ontinyent y adapta y

combina de forma adecuada ejercicios de Willems, Dalcroze, Suzuki… Los

grupos se configuran con alumnado de edad mínima de 16 años y

conocimientos similares donde la ratio máxima es 10/1.

Instrumento

Destinado a alumnado desde 16 años de edad, donde aprenden a tocar un

instrumento. Se realiza una clase semanal cuya duración es de 40 minutos

para el alumnado de primero y segundo y de 45 minutos para el alumnado de

tercero. Las clases se configuran con alumnado de edad mínima de 16 años y

conocimientos similares donde la ratio es 1/1.

Los instrumentos ofertados son: flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón,

trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, violín, viola, violoncello,

contrabajo, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano, arpa y canto.

Conjunto instrumental/Orquesta de pulso y púa

Destinado a alumnado adulto donde aprenden a tocar en grupo un instrumento

bajo el estilo del pop, rock, clásico... Se realiza una clase semanal cuya

duración es de 1 hora. Las clases se configuran con alumnado con

conocimientos similares donde la ratio máxima es de 30/1.
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Combo de jazz

Destinado a alumnado adulto donde aprenden a tocar en grupo un instrumento

bajo el estilo del jazz principalmente. Se realiza una clase semanal cuya

duración es de 1,5 horas. Las clases se configuran con alumnado con

conocimientos similares donde la ratio máxima es de 15/1.

Big band

Destinado a alumnado adulto donde aprenden a tocar dentro de una Big band

de jazz. Se realiza una clase semanal cuya duración es de 2 horas. Las clases

se configuran con alumnado con un mínimo de conocimientos donde la ratio

máxima es de 20/1.

1.1.8.8.- Mantenimiento.
Destinado a alumnado adulto que ha estudiado un programa de formación

musical para adultos y quiere mantener el nivel musical. Está muy abierto a

sugerencias de estudio y necesidades del propio alumnado siempre que sea

viable y de interés.

Instrumento

Destinado a alumnado desde 12 años de edad, que requiere mantener el nivel

musical alcanzado. Una clase semanal de 40 minutos donde la ratio es 1/1.

Los instrumentos ofertados son: flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón,

trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, violín, viola, violoncello,

contrabajo, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano, arpa y canto.

Conjunto instrumental/Orquesta de pulso y púa

Destinado a alumnado adulto donde aprenden a tocar en grupo un instrumento

bajo el estilo del pop, rock, clásico... Se realiza una clase semanal cuya

duración es de 1 hora. Las clases se configuran con alumnado con

conocimientos similares donde la ratio máxima es de 30/1.

Combo de jazz

Destinado a alumnado adulto donde aprenden a tocar en grupo un instrumento

bajo el estilo del jazz principalmente. Se realiza una clase semanal cuya

duración es de 1,5 horas. Las clases se configuran con alumnado con

conocimientos similares donde la ratio máxima es de 15/1.

Big band

Destinado a alumnado adulto donde aprenden a tocar dentro de una Big band

de jazz. Se realiza una clase semanal cuya duración es de 2 horas. Las clases

se configuran con alumnado con un mínimo de conocimientos donde la ratio

máxima es de 20/1.
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1.1.9.- DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS DELS ENSENYAMENTS

ETAPA DE 3 A 7 AÑOS

ASIGNATURAS

Jardín (3 años)

Iniciación 1º (4 años)

Iniciación 2º (5 años)

Iniciación 3º (6 años)

Preparatorio Lenguaje musical (7 años)

Preparatorio instrumento (7 años)

Coro (7 años)

Viola Suzuki (3-7 años)

Violoncello Suzuki (3-7 años)

ETAPA DE 8 A 16 AÑOS

ASIGNATURAS

Lenguaje musical

Lenguaje musical – Prueba de acceso

Banda Infantil

Orquesta Infantil

Banda Juvenil

Orquesta Juvenil

Orquesta Pulso y Púa

Instrumento

Coro

3.2 Alumnado con NEE.

ASIGNATURAS

Clarinete
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Percusión

3.3 Alumnado Mayor de 16 años.

ASIGNATURAS

Lenguaje musical

Instrumento

Big Band

Combo de jazz

Conjunto instrumental

Banda Juvenil

Orquesta Pulso y Púa

1.1.10.- ASPECTES METODOLÒGICS GENERALS

Durant del curs 2011/12 l'equip directiu del centre va assumir la

responsabilitat de canviar la metodologia d'ensenyament del centre que

existia des de feia uns 6 o 7 cursos i que no havia acabat de donar els

resultats esperats sobretot quant a la lectura i dictat del llenguatge musical.

Va ser en aqueix moment on es va prendre la decisió de buscar una nova

metodologia més motivadora de cara a l'alumnat, que incloguera les TIC a

l'aula de música, molt més pròxima a les metodologies que aquest alumnat

disposa actualment en els centres educatius d'ensenyament general.

El curs següent es va poder observar amb garanties com l'escola de música Ad

libitum d'Ontinyent disposava d'un nou mètode d'ensenyament del llenguatge

musical, que més que nou recollia aquells aspectes més adequats perquè a

l'alumnat de les escoles de música li agradara estudiar música i assistira amb

molta motivació a aquestes.
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En el curs 2013/14 aconseguim implantar aquesta nova metodologia amb gran

èxit en el primer curs de llenguatge musical, obtenint grans resultats

ràpidament visibles durant els primers mesos del curs.

Des del curs 2017/18 la metodologia està implantada en tots els nivells de

llenguatge musical aconseguint grans èxits sobretot quant a la lectura i

interiorització rítmica, on l'alumnat de manera brillant llig sense cap

dificultat.

En el curs 2018/19 s'aconsegueix implantar i-*Musi, dins de la metodologia

d'Ad libitum, una plataforma musical educativa en línia per a treballar des de

casa i també a l'aula l'assignatura de llenguatge musical. Conté un excel·lent

treball i disseny per a l'alumnat, i possibilitat de control per a pares i

professorat de l'evolució i el treball realitzat per l'alumnat dia a dia.

En el curs 2019/20 s'implanta la metodologia i-*Musi als nivells de Jardí i

Iniciació musical, en l'etapa de sensibilització musical.

Cada nou curs el professorat realitza cursos de formació impartits per

professorat d'Ad libitum per a continuar millorant la metodologia i-*Musi en el

nostre centre.

1.1.11.- PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ I MODIFICACIÓ DEL PEC

Al finalitzar cada curs escolar es realitzen unes enquestes a les famílies de

l’alumnat on ixen noves propostes que són valorades i tingudes en compte

com a propostes de millora per al PEC del curs següent.
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A inici del curs es prenen els acords necessaris i s’incorporen aquelles

propostes de millora que han resultat aprovades.

1.1.12.- DATA DE LA PRIMERA APROVACIÓ DEL PEC

Curs 2015-2016.
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2.- PRINCIPIS D’IDENTITAT

Dependència

L’Escola de Música del Casino Musical de Godella és el centre de formació de

tots els músics d’esta societat musical. Així puix, depén exclusivament del

Casino Musical de Godella.

Titularitat del centre

El titular del centre és el Casino Musical de Godella.

Finançament

El finançament de l’Escola de Música és per una part a càrrec de les pròpies

famílies de l’alumnat que estudia en el centre. També rep subvencions per

part de l’Ajuntament de Godella, de la Conselleria d’Educació i de la

Diputació de València.

Origen de l’Escola de Música

L’Escola de Música s’origina a partir de la Banda de Música de Godella.
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2.1.- CONTEXT ON ES DESARROLLA EL SEU TREBALL

Godella és un poble de la comarca de l'horta nord, a tan sols set quilòmetres

de la capital, València. La localitat té al voltant de 13.125 habitants encara

que en període lectiu el poble rep nombrosa quantitat d'alumnat. L’alumnat

pertany la majoria a Godella i a Burjassot. La principal característica de

Godella són les diverses urbanitzacions existents en el seu terme municipal

que han fet que es produïsca un fort corrent d’immigració de classe

mitjana-alta des d’altres municipis de la comarca. En Godella hi ha un total

de 20 centres educatius repartits entre totes les etapes educatives, tal com es

pot consultar en la Guia de centres docents de la Conselleria d’Educació. A

més molt a prop de l’Escola de Música es pot trobar el campus d’Edetània de

la Universitat Catòlica de València. Estos fets provoquen que la població

escolar de Godella siga molt elevada superant els 10.000 alumnes matriculats

cada curs. El nivell sociocultural de les famílies que dipositen la seua

confiança en el nostre centre podríem qualificar-lo com un nivell mitjà-alt.

Hui en dia l’Escola de Música del Casino Musical de Godella és el centre on es

formen i preparen els músics que formaran part de les seues agrupacions

musicals: Banda de Música, Orquestra, Cor i Big band. A més, actualment és

l’únic centre de la població que oferix estudis musicals d’Ensenyaments

Elementals de Música a l’alumnat de la població i dels voltants. L’Escola de

Música del Casino Musical de Godella, amb més de 250 alumnes matriculats

curs rere curs és el centre d’educació musical que recull l’alumnat de la resta

de centres educatius de la població des del nivell d’educació infantil de 3

anys. Este fet possibilita un contacte efectiu directe amb la resta de centres

educatius a través de l’alumnat i de les seues famílies. La població conta des

de l’any 2010 amb un Conservatori d’Ensenyaments Professionals de Música,

de titularitat municipal, Conservatori Professional de Música “Pintor Pinazo”,

on la major part de l’alumnat que ho desitja pot continuar els seus estudis

musicals sense abandonar la localitat, permetent compatibilitzar millor els

horaris d’estudis i d’altres activitats extraescolars amb la pràctica musical

reglada. L'escola està oberta a qualsevol persona amb inquietuds d'aprendre

música i poder gaudir amb la pràctica musical individual o en grup.
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2.2.- MARC LEGAL

La normativa legal que afecta al centre és:

● Llei, 8/1985 de 3 de juliol, Orgànica Reguladora del Dret a l’Educació.

● Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre d’Ordenació General del Sistema

Educatiu – LOGSE (Art. 57.1).

● Real Decret 72/1995 de 5 de maig, pel que s’estableixen els deures i drets

de l’alumnat i les normes de convivència en els centres educatius.

● Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música.

● Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel que es regulen les Escoles

de Música de la Comunitat Valenciana.

● Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat

Educativa – LOMQE.

2.3.- ESTRUCTURA ORGÀNICA

Junta directiva del Casino Musical de Godella:

És l’òrgan gestor que s’encarrega de prendre les decisions generals i marcar

les directrius bàsiques del centre.

Equip directiu (director - cap d’estudis - secretari):

Són les persones designades per la Junta directiva del Casino Musical de

Godella per portar endavant el projecte d’Escola de Música que es necessita.

Professorat - Administració
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Personal docent i de serveis que treballen amb l’alumnat i les famílies per

portar endavant el projecte de l’Escola de música.

2.4.- RELACIONS INSTITUCIONALS I EDUCATIVES

El Casino Musical de Godella manté a través de la participació en diferents

activitats del poble una cordial relació amb la resta de col·lectius de la

població, especialment els del món de la cultura i l'educació.

3.- EL CENTRE EDUCATIU

3.1.- ESPAIS

El centro se encuentra ubicado en la Plaza del músico Enric Cullell Mata, en la

población de Godella. El horario de funcionamiento del centro es de 16 ́00 a

21'20 h, de lunes a viernes. También se imparten clases en las instalaciones

del Casino Musical de Godella (asignaturas de percusión, banda, orquesta).

El centro y sus instalaciones permanecerán cerradas en los periodos

vacacionales y festivos.

3.2.- PROPÒSIT DEL CENTRE

El propòsit de l’escola de música és mantindre l’ensenyament musical de

qualitat a la població, adaptant-se als interesos i necessitats de l’alumnat. Al

mateix temps contribuix a la continuitat de les agrupacions del Casino Musical

de Godella, principal associació cultural de la població.
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3.3.- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

1. Fomentar l’educació musical des d’edats primerenques arribant al major

número de persones i fins a qualsevol edat.

2. Oferir un ensenyament pràctic, és a dir, centrat en l’estudi d’un

instrument, el cant i la interpretació en grup tant vocal com instrumental.

3. Fomentar la participació en agrupacions vocals i instrumentals.

4. Orientar i formar a l'alumnat amb talent i vocació professional en l'àmbit

musical.

5. Desenvolupar una oferta amplia i diversificada d’educació musical.

6. Desenvolupar l’esperit crític a través de l’audició de qualsevol tipus de

música.

7. Adequar les programacions d’acord amb els interessos de l’alumnat.

8. Afavorir el coneixement tant de la música clàssica europea com de la

tradicional valenciana.

9. Procurar una formació teòrica i pràctica que permeta gaudir de la pràctica

de la música.

10. Atendre la demanda social de cultura artística pràctica.

11. Fomentar la pràctica musical com a afició, de manera que l'alumnat que

ho desitge s'integre en qualsevol de les agrupacions del Casino Musical de

Godella: Banda. Orquestra, Cor i/o Big Band.

12. Formar i orientar les persones en el seu desenvolupament artístic i

personal al llarg de tota la vida.

13. Atendre la diversitat de l’alumnat, adequant programes d’ensenyament

als diversos interessos i ritmes d’aprenentatge.
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14. Enriquir la vida del municipi afavorint la cohesió social i la formació d'un

futur públic per a les diferents manifestacions artístiques i culturals que

actuen en Godella.

3.4.- ORDENAMENT DELS ENSENYAMENTS

Els ensenyaments s’ordenenen en diferents programes d’aprenentatge que es

detallen a l’apartat 1.1.8 d’este document.

3.5.- PRINCIPIS PEDAGÒGICS I METODOLÒGICS

Desenvolupats a l’apartat 1.1.10 del present document.

3.6.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Les classes d’instrument en sí es plantejen de manera individual i atenen

directament a la diversitat d’alumnat. Cada alumne porta el seu ritme propi

d’aprenentatge que li permet adaptar-se a les circumstàncies personals.

En les classes grupals cada professor adapta la metodologia a les

característiques acadèmiques de cada grup.

3.7.- TUTORIES

Les tutories tenen lloc en el mateix horari lectiu de la classe d’instrument de

cada alumnat.
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3.8.- AVALUACIÓ

3.8.1.- AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

En l'avaluació el professor analitza i valora la situació de l'alumne quant al seu

nivell formatiu. Per mitjà d'ella s'avaluaran tots els elements que la

conformen, com ara l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds

inherents a l'aprenentatge. S'aplicarà com a procediment general l'avaluació

contínua, partint de la situació inicial de l'alumnat, observant especialment

els progressos i dificultats que es produeixen durant tot el procés.

3.8.2.- TIPUS D'AVALUACIÓ EN FUNCIÓ DEL MOMENT DE L'APRENENTATGE EN

QUÈ S'APLIQUEN

Els possibles sistemes d'avaluació a emprar són els següents:

L'avaluació inicial ens ajudarà a determinar la situació de cada alumne a l'inici

del procés educatiu. Aquest tipus d'avaluació anirà encaminada bàsicament a

obtindre dades que faciliten al professor un punt de partida i millorar

successivament el disseny del procés global de cada alumne en concret.

Mitjançant l'avaluació formativa establirem els informes periòdics de

l'avaluació, incidint directament en l'evolució de l'alumne, motiu pel qual

afecta d'igualment al professor i a l'alumne.

L'avaluació sumativa ens ajudarà a conéixer l'assimilació de l'alumne en

finalitzar un procés d'ensenyament, tenint en compte, a més dels resultats

obtinguts, l'evolució aconseguida durant la seua instrucció. Aquesta avaluació

té una fi bàsicament institucional.
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L'autoavaluació, o avaluació entre els propis alumnes, pretén aconseguir que

l'alumne es comprometa amb els seus propis objectius, utilitzant les pautes

que l'ajuden a conéixer el seu progrés. Aquest sistema d'avaluació porta

implícit el control, seguiment i opinió vinculant per part del professor.

3.8.3.- PROCÉS D’AVALUACIÓ

1. Els professors avaluaran l'aprenentatge dels alumnes, els processos

d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent.

2. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes serà contínua i integradora,

encara que diferenciada segons les diferents assignatures del currículum.

3. L'avaluació de l'alumnat en els ensenyaments de música es durà a terme

tenint en compte els objectius educatius i els criteris d'avaluació establits i en

coherència amb el projecte educatiu elaborat pel centre docent.

4. L'avaluació serà realitzada pel conjunt de professors de l'alumne coordinats

pel professor tutor, actuant aquests professors de manera integrada al llarg

del procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions resultants d'aquest

procés.

5. L'avaluació final i qualificació de l'alumnat es realitzarà el mes de juny.

6. Els resultats de l'avaluació final de les diferents assignatures que componen

el currículum s'expressaran mitjançant l'escala numèrica d'1 a 10 sense

decimals, considerant-se positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i

negatives les inferiors a cinc.

7. Els resultats de l'avaluació, i en el seu cas les qualificacions, s'expressaran

en els següents termes:

Insuficient: 1, 2, 3 o 4

Suficient: 5

Bé: 6
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Notable: 7 o 8

Excel·lent: 9 o 10.

8. La nota mitjana del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de

totes les matèries de l'especialitat cursades per l'alumnat, expressada amb

una aproximació de dos decimals mitjançant arredoniment.

3.8.4.- CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ

Si analitza les obres d'acord amb el seu nivell.

Si demostra interés per escoltar música, assistir a activitats musicals i el nivell

de participació en elles.

Si valora el desenvolupament progressiu de les capacitats que tenen a veure

amb l'intel·lecte, com ara: concentració, autocontrol, relaxació i coordinació.

Si utilitza l'esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de

l'execució musical que exigeix l'Ensenyament Elemental.

Si demostra el domini en a l'execució d'estudis i obres sense deslligar els

aspectes tècnics dels musicals restringits al nivell Elemental.

Si demostra sensibilitat auditiva en l'afinació i en l'ús de les possibilitats

sonores de l'instrument.

Si interpreta obres de les diferents èpoques i estils com a solista i en grup.

Si interpreta de memòria obres del repertori solista d'acord amb els criteris de

l'estil corresponent.

Si demostra l'autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels

marges de flexibilitat que permeta el text musical.

Si mostra autonomia progressivament major en la resolució de problemes

tècnics i interpretatius.
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Si presenta en públic diferents obres adequades al seu nivell demostrant

capacitat comunicativa i qualitat artística.

3.8.5.- INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

Fitxa de l'alumne. Amb la finalitat que els professors tinguem una visió del

procés d'aprenentatge de cada alumne el més completa possible, utilitzarem

un model de fitxa en què es recolliran les dades proporcionades per

l'avaluació contínua. En finalitzar cada curs la fitxa de l'alumne s'arxivarà en

Secretaria amb la finalitat que puga consultar-se en cas de canvi de professor.

Butlletí d'avaluació. És el document en el qual queden reflectits

trimestralment totes les qualificacions de cada alumne, i les observacions que

cada professor considere pertinent incloure. Aquest butlletí se li entrega a

l'alumne perquè el retorne signat pel pare/mare o tutor/tutora.

Audicions. Per a les especialitats instrumentals, les audicions poden constituir

un instrument més d'avaluació, podent desenvolupar cada departament en les

seues programacions els criteris que consideren més oportuns en cada cas.

3.8.6.- REUNIONS D'AVALUACIÓ

El claustre de professors es reunirà, en sessions d'avaluació, com a mínim una

vegada al trimestre.

3.8.7.- TUTORIA

1. L'acció tutorial, que forma part de la funció docent, es desenvoluparà al

llarg dels ensenyaments elementals de música.
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2. El professor tutor tindrà la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació,

com la funció d'orientació de l'alumnat.

3. El professor tutor serà el professor de l'especialitat que curse l'alumne. Els

centres educatius inclouran plans d'acció tutorial en els seus projectes

educatius.

4. Els centres educatius promouran compromisos educatius entre les famílies i

tutors legals, i el propi centre, en el qual es contemplen activitats per a

millorar el rendiment acadèmic dels alumnes.
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3.9.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

Estan contemplades al llarg del curs eixides culturals, audicions, concerts,

premis, concursos i participació en general de l’alumnat en activitats

d’interès promogudes per la Societat del Casino Musical de Godella, com ara:

- Premi Enric Cullell.

- Audicions trimestrals i finals.

- Concerts de les agrupacions de

- Trobada d’Escoles de música de l’Horta Nord.

- Concurs de Tarjetes de nadal.

- Tren musical nadalenc.
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4.- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

El programa de formació del centre inclou aquelles accions que van dirigides

al professorat del centre per a contribuir a la millora dels processos

d'ensenyament. En aquest aspecte ja s'ha fet una major constància en la

necessitat de realitzar un o diversos cursos de formació durant cada curs

escolar adaptats a la nova metodologia existent en el centre.

En el present curse el professorat de llenguatge musical ha realitzat un curs

sobre la implantació de la plataforma digital i-*Musi en les classes de

llenguatge musical amb implicació d'alumnat, professorat i pares.

Així mateix, també és adequat per a reforçar l'aspecte de millora realitzar

cursos sobre l'aplicació de les TIC a les Escoles de Música i sobre Coaching

educatiu, Intel·ligència emocional i Acompanyament escolar. Dins de les

possibilitats del centre s'aniran programant les accions formatives necessàries.
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5.- AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PEC

Al finalitzar cada curs escolar es realitzen unes enquestes a les famílies de

l’alumnat on ixen noves propostes que són valorades i tingudes en compte

com a propostes de millora per al PEC del curs següent.

A inici del curs es prenen els acords necessaris i s’incorporen aquelles

propostes de millora que han resultat aprovades.
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6.- ANNEXOS

6.1.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

6.2.- PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE
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