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1. Introducció 

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets 

d'identitat del centre, els objectius, els principis pedagògics i organitzatius, i 

altres consideracions respecte d´altres temes com el projecte lingüístic de 

centre, el Pla de convivència etc... 

En aquest document queden especificats els valors, els objectius i les 

prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i 

el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en 

valors i altres ensenyaments. 

El Projecte Educatiu de l´escola d´educands i el centre reconegut 

d´Ensenyaments Professionals de la Societat Musical d´Alzira, ha estat 

elaborat tenint en compte el consens de la totalitat de la nostra comunitat 

educativa.  

És un document que ajudarà a garantir la convivència de tots els 

estaments de la comunitat educativa, a definir la identitat i la personalitat del 

Centre i a establir amb claredat els objectius, les metes, els principis educatius i 

els valors que defensem.  

Pretén ser un instrument de millora que persegueix la qualitat a tots els 

nivells, però que defineix una tipologia de centre on les persones, i sobretot, els 

alumnes, són el més important. Un centre que pretén formar músics, però 

sense perdre de vista l´educació integral de l’alumnat.  

 

El fet d´haver elaborat aquest document des de l´acceptació, el consens i 

l´assumpció de totes les persones que integren la comunitat educativa de la 

Societat Musical d´Alzira, suposa una oportunitat per configurar un estil propi, i 

dotar d’una personalitat col·lectiva la nostra organització; una personalitat 

capaç de sumar les il·lusions i les expectatives de tots els sectors i 

d´esdevindre un compromís per a avançar tots junts en una mateixa direcció. 

 

 Aquest Projecte educatiu inspirarà la resta de documents institucionals i 

totes les actuacions  del centre es faran d’acord amb els principis que 

l’integren. 
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2. Descripció i anàlisi de les característiques del Centre 

La Societat Musical d´Alzira està ubicada en el Carrer Hort dels Frares 62. 

En l´edifici que conforma la seu educativa conviuen els Ensenyaments 

Elementals, els Ensenyaments Professionals i els Ensenyaments no formals de 

Música. 

1. L’escola de Música “Educands de la Societat Musical d´Alzira” on 

s´imparteixen Ensenyaments Elementals de Música, està inscrita com a 

centre sense validesa acadèmica oficial segons resolució de la Direcció 

General de Centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 

la Generalitat Valenciana des del 8 de març de 1995 (BOE 20 de juny de 

1995) amb Codi de Centre 46018825. 

 

2. El Centre Reconegut d´Ensenyaments Professionals de Música de la 

Societat Musical d’Alzira ( Ordre del 30 de novembre de 2005 de la 

Conselleria de Cultura, Educació i esport (2005/14292) i DOGV nº 5176, 

del 13 de gener de 2006). És un centre educatiu adherit al Conservatori 

Professional de Música “Rafael Talens Pelló” de Cullera, de titularitat 

pública i pertanyent a la xarxa de centres de la Conselleria d’Educació 

de la Generalitat Valenciana. En nº de Codi de Centre del Centre 

Professional reconegut és el 46026925. 

 

3. D´acord amb la resolució del 8 de març de 1995 BOE de 20 de juny de 

1995), i en base al DECRET 2/2022, de 14 de gener, del Consell que 

regula  les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts 

escèniques, la Societat Musical d´Alzira imparteix ensenyaments 

musicals no formals d´acord als següents nivells: 

 

• Iniciació i Preparatori. Programa d´aprenentatge “S.M.A jugar 

amb la Música”: Estructurat en tres nivells (iniciació 4-5 anys, 

iniciació 6 anys i preparatori 7 anys). En aquestes etapes 

l’alumnat s’inicia en el món de la música des d´una vessant 

experimental, descobridora i lúdica utilitzant el moviment, 

l´audició, i una primera presa de contacte amb els instruments 

musicals adaptats a esta etapa educativa. 

 

• Ensenyament no formal. Programa d´aprenentatge 

“S.M.Adults”: Dirigida a persones que demanden una formació 

musical elemental integral i més completa (Llenguatge musical + 

Cor + formació instrumental individual + formació instrumental 
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grupal a partir de tercer curs). Aquesta formació està també lluny 

de la rigidesa dels estudis reglats i té com a destinataris les 

persones adultes.  

 

• Ensenyament no formal. Programa d´aprenentatge 

“S.M.Aprenc al meu ritme”: Dirigida a persones que demanden 

una formació musical més flexible únicament des de la vessant 

instrumental (sols instrument), lluny de la rigidesa dels estudis 

reglats. Parlem d´ampliació d´estudis, gent aficionada o persones 

adultes. S´incorporen a aquest Pla d´Aprenentatge aquelles 

persones que han cursat els quatre cursos que conformen 

l´Ensenyament Elemental, (tant del pla ordinari, com d´adults), i 

que no desitgen fer prova d´accés per continuar en els estudis 

professionals..  

 

Com a entitat cultural i pedagògica més important i nombrosa d´Alzira, la 

Societat Musical no perd de vista la seua principal finalitat: apropar la música 

als veïns i veïnes de la ciutat; fer que estimen la música a través de les 

agrupacions que formen la Societat Musical (banda simfònica, orquestra, banda 

jove i banda d´adults “Ibn Jafadja”).  

L´escola d´educands i el Centre Professional obri la perspectiva didàctica 

a alumnes bé des de la perspectiva amateur, com aquells que pensen en la 

música com un futur professional. En definitiva, la música com a eix vertebrador 

de la nostra activitat, i la societat com a destinatària d´aquest gust i passió per 

la música. 
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3. Marc normatiu 

 

• Constitució Espanyola BOE (29/12/1978)  

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE) 

• RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres de la Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana on queda inscrita 

l’escola de Música “Educands de la Societat Musical d’Alzira “del 8 de març 

de 1995 (BOE 20 de juny de 1995) com a centre sense validesa acadèmica 

oficial. 

• ORDRE de 30 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, 

Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un 

centre de nova creació d’ensenyaments de música de grau mitjà denominat 

“Societat Musical d’Alzira” a Alzira (València). 

• Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes 

bàsics del currículum de les ensenyances professionals de música 

regulades per la LOE 

• Decret 158/ 2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el 

currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés 

a estes ensenyances.  

• Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el 

currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l’accés a 

estes ensenyances. 

• Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits 

mínims dels centres que impartisquen ensenyances artístiques regulades 

en la LOE.  

• Resolució del 27 de maig de 1998 per la qual es regula l’organització i 

funcionament dels conservatoris pertanyents a la Conselleria Cultura, 

Educació i Ciència de la Comunitat Valenciana. 

 

• Llei 2/1998, del 12 de maig, títol II (art.24) que parla que  “les escoles de 

música, de dansa, i de música i dansa es regeixen per les normes que 

s’estableixen en aquesta llei i en les disposicions que la desenvolupen 

reglamentàriament, i que quedaran sotmeses a les normes de dret comú en 

aquells aspectes que es recullen en l’esmentada llei.” 
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• Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es 

regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació 

general.  

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

de música de la Comunitat Valenciana. 

• Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es 

modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011 Ordre 32/2011, de 20 de 

desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el dret de 

l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’estableix el procediment de 

reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de 

certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga. 

• Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l’organització i 

el funcionament dels conservatoris professionals de Música i Dansa 

dependents de la Generalitat.  

• Decret 2/2022 de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles 

d´ensenyament artístic no formal de música i arts escèniques. 

• LOMLOE Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica 

la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació 

• Instruccions d’inici de curs anuals corresponents, dictades per la 

Direcció General d’Ensenyaments de Règim Especial i Formació 

Professional, de la Conselleria d’Educació. 
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4. Fitxa tècnica escolar 

 

Òrgans unipersonals Òrgans col·legiats Òrgans de coordinació 

docent 

Director/a Equip directiu Tutors 

Cap d´Estudis Consell Escolar Equips docents 

Secretari/a Claustre Departaments didàctics 

  Coordinació TIC 

 

 

Les funcions d’aquests òrgans estan regulats en els diferents capítols 

que conformen el Reglament de Règim Intern del Centre. 
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5. Organigrama de funcionament 

 

A la Societat Musical d´Alzira s´imparteixen les següents especialitats: clarinet, 

contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, percussió, piano, saxòfon, trombó, 

trompa, trompeta, tuba, viola, violí i violoncel. Les especialitats de cant i guitarra 

s´imparteixen en els Ensenyaments Elementals, degut a que el Centre no disposa 

de l´autorització per certificar-les en la seua vessant dels estudis professionals. 

 

La Societat Musical d´Alzira, en la seua vessant acadèmica està organitzada 

d´una manera jeràrquica en funció de les atribucions i competències que 

cadascun dels òrgans ha de desenvolupar. 

 

Els professors estan organitzats per assignatures, pertanyen al Claustre i estan 

organitzats per departaments. Al capdavant d´eixos departaments està el Cap de 

Departament. En total hi ha 7 departaments. 

 

L´equip directiu està format pel director/a, el/la cap d´estudis i el/la secretari/a. 

 

La Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE) està formada per l´equip 

directiu i tots els caps de departament. 

 

Existeix una Comissió de Coordinació del Centre integrada per l´equip directiu, 

un membre de la Junta Directiva i un membre del personal D´Administració i 

Serveis. 

 

Comissió de Convivència Que s’encarrega de la supervisió de l’establiment, 

promoció i manteniment d’un clima de convivència adequat al nostre i donar-ne 

garanties del compliment del Pla de Convivència del centre, tot resseguint les 

prescripcions normatives especificades a: l’Ordre 31/2006, Decret 39/2008 sobre 

convivència als centres escolars, Ordre 62/2014 i les Instruccions de 14 d’octubre 

de 2014, sobre actualització dels plans de convivència.  

Aquesta comissió està formada pel director/a, cap d´estudis, secretari/a, 1 

membre de la Junta Directiva, 2 representants de professors, 2 representants de 

pares/mares, 2 alumnes i 1 membre del P.A.S. 

 

Consell Escolar: format pel director/a (president), cap d´estudis, secretari/a (amb 

veu però sense vot), 1 representant de la Junta Directiva, 2 representants de 

professors, 2 representants de pares i mares, 2 representants d´alumnes i 1 

representant de P.A.S. 

 

La Junta Directiva és el màxim òrgan de gestió econòmica i acadèmica de 

l´entitat. Està sotmesa a una assemblea de socis numeraris i artístics que són els 
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que aproven els pressupostos i donen viabilitat a la vida econòmica i acadèmica 

del centre. De moment està formada per 14 persones, i tenen diferents càrrecs 

(presidenta, vice-president, secretària, tresorer etc...) 

 

 

6. Objectius del PEC de la Societat Musical d´Alzira. 

Objectius per àmbits 

 

6.1.  Àmbit dels plantejaments institucionals.  

Incrementar la presència i la promoció de la Societat Musical d´Alzira com a 

principal entitat cultural a la ciutat d´Alzira i ser tot un referent de l´ensenyament 

musical de qualitat a nivell local i comarcal. 

 

• Augmentar i dignificar la presència i la participació de la Societat Musical 

d´Alzira en la vida de les institucions locals com a primera entitat cultural de la 

ciutat. Es troba en el nostre ànim interrelacionar la nostra activitat amb la 

d’altres entitats que tinguen en comú amb nosaltres, el compromís, públic o 

privat, per l’educació i la cultura. 

 

• Ingressar com a membres de ple dret dins del Consell Escolar Municipal, per 

fer visible la nostra posició i les nostres reivindicacions, i per formar part de 

l´activitat educativa de la ciutat, essència de la nostra labor. 

 

• Mancomunar projectes de coordinació i cooperació amb els principals Instituts 

de secundària de la ciutat per tal de demanar a la Conselleria la implantació del 

Batxillerat Artístic en una ciutat amb tanta tradició i oferta musical com Alzira. 

 

• Actualització, modernització i publicitació dels principals documents del centre 

PEC, PCC i RRI tenint en compte la diferenciació d´objectius i línies 

pedagògiques dels Ensenyaments Elementals, Professionals i Ensenyaments 

no formals. Els objectius dels ensenyaments són diferenciats, i no es pot viure 

al marge de la pedagogia, del plantejament dels plans estratègics de millora i 

de la innovació educativa pròpies de cada nivell. 

 

• Elaboració per part de la COCOPE d´un Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

per utilitzar el valencià com a llengua vehicular en els documents 

administratius, els materials didàctics i les comunicacions del centre. Sembla 
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paradoxal l´alt grau de qualificació en llengües dels professionals que treballen 

en el centre, i que molts documents administratius, inclús les programacions, 

estiguen en castellà. 

 

 

6.2.  Àmbit de les estructures organitzatives  

En aquest àmbit, el principal objectiu seria continuar potenciant l´autonomia 

competencial dels òrgans i càrrecs, sense abandonar el model de gestió de la 

Junta directiva de la SMA, així com de la direcció de representació unipersonal.  

 

Baix aquesta gran premissa, l´escola es planteja una sèrie d´objectius 

fonamentals a aconseguir: 

 

• Respecte de l´equip directiu, fomentar el treball coordinat en equip, amb unes 

atribucions i competències ben definides i pròpies de cadascun dels càrrecs, i 

sobretot aprendre a treballar des del respecte, la comunicació i el diàleg com 

engranatges d´un mateix sistema: un projecte real de centre. 

 

• Respecte del Consell Escolar, afavorir la seua llavor i fomentar la participació 

dels docents, pares i alumnes, i disposar de mecanismes d´integració activa 

sense recels entre els sectors. Cal donar-li més visibilitat i tractar de fer veure 

la importància i funció d´aquest òrgan, i el seu per em el govern del centre i la 

seua prerrogativa de vetllar pel bon funcionament de la vida acadèmica. 

 

• Respecte de la COCOPE, millorar l´operativitat i eficiència de les reunions 

mitjançant la programació, la planificació i el desenvolupament de les 

competències que li corresponen. Ha de recuperar l´essència com a vehicle 

informatiu entre equip directiu i el consell escolar, i el claustre de professors. 

També a la inversa, sense perjuí de les competències que li pertoquen per 

norma. 

 

• Respecte del Claustre, fomentar el diàleg com a eina bàsica de treball, així 

com els espais i les franges horàries per dur-lo a terme. 

 

- Pel que fa a les convocatòries, tractar de recuperar la planificació, la 

programació i l´eficiència en el plantejament de les sessions ordinàries, i 

que el contingut esdevinga suficient per justificar la reunió. A tot el 

professorat que prové de fora de la ciutat açò sempre li resulta un 

inconvenient pels desplaçaments, i encara que siga per a un aplec tan 
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important com un claustre, s´ha de fer un esforç per a que el claustre tinga 

contingut suficient. 

- Treballar per tractar d´aconseguir més operativitat en les reunions. 

L´efectivitat d´aquestes tant com el clima que allí es respire, esdevindrà un 

indicador de predicció d´eixa efectivitat com a aparell docent. 

 

• Respecte dels Caps de departament, demanar-los que gestionen el 

procediment pel qual la transversalitat curricular tinguera coherència i es 

trobara reflectida en les programacions didàctiques amb l´adequada planificació 

i temporalització, i que actuen com a elements cohesionadors del departament. 

 

• Respecte de la Junta Directiva, tractar d´establir una comunicació clara i fluïda, 

i trobar els canals adients per treballar de manera conjunta per i per a l´escola, 

amb dedicació, respecte i sintonia, amb el diàleg com a garantia de 

l´enteniment, 

 

 

 

 6.3. Àmbit del sistema relacional i de convivència  

Donada la delicada situació econòmica actual, i les conseqüències que està 

ocasionant en el dia a dia, pel que fa a aquest àmbit d´actuació, els esforços de 

la SMA estaran dirigits a sostenir i reforçar l´estructura organitzativa i continuar 

garantint la qualitat pedagògica mantenint també un bon grau de salut pel que 

fa a la convivència. No hem de perdre de vista les reivindicacions laborals i 

econòmiques dels treballadors del centre per garantir aquesta convivència. 

 

Entrant en aspectes concrets: 

• Conscienciar la comunitat de la situació social i econòmica en què ens trobem 

a fi de demanar-los que comprenguen la necessitat d’afrontar canvis i 

restructuracions amb decisió i bona voluntat, sempre reclamant als organismes 

que estan per damunt de l´escola (Junta directiva i les  Administracions 

educatives) que tinguen en la consideració a tots i cadascun dels sectors 

educatius que formen la SMA.  

 

• Desenvolupar un Manual d´Acollida per a tots els professors, especialment per 

a aquells que arriben per primera volta al centre, amb protocols de presentació, 

coneixement de les instal·lacions, materials i instruments; també reunions de 

presa de contacte amb els càrrecs unipersonals per conèixer el Projecte 

Educatiu de Centre i el de direcció. 
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• Actualitzar i informar al claustre al principi de cada curs, quin és el nivell 

d´acompliment i desenvolupament no sols del projecte de direcció, sinó del 

PEC i del PCC  com a garantia de transparència i avaluació davant del claustre 

del grau de consecució dels objectius marcats, i el grau de desenvolupament. 

 

• Establir lligams d´unió amb professionals de la música d´Alzira i amb alumnes 

egressats del centre per tal que vinguen a participar de la vida activa del centre 

(tribunals del concurs de cambra), i a contar les seues experiències en el món 

laboral de la música (en conservatoris superiors, en bandes municipals, en 

orquestres...), no sols amb la finalitat d´orientar, sinó també de erigir-se en 

referents per als alumnes que estudien els estudis Professionals en el nostre 

centre. 

 

• Dinamitzar i actualitzar la pàgina web del centre amb una millor aparença i 

funcionalitat. Convertir-la no sols en una eina que garantisca una informació 

real i actualitzada a l´usuari, sinó també en un centre neuràlgic capaç de 

relacionar a l´usuari amb llocs d’interès, blogs didàctics, informació dels plans 

educatius, serveis educatius. En definitiva, un lloc multimèdia adaptat al futur. 

 

• Desenvolupar un sistema relacional de comunicacions amb les famílies a 

través de les principals plataformes educatives (Google Classroom, correus 

corporatius, Telegram) per fer arribar la informació i poder tractar qualsevol 

problema de convivència el més aviat possible. Els pares reclamen un sistema 

d´avís eficient i ràpid que els informe de les absències del professorat, ja que 

molts fan desplaçaments, i de vegades es troben que el professor no ha 

assistit. Això els suposa un balafiament de temps que podrien aprofitar fent 

altres tasques. 
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6.4.  Àmbit de l'orientació i la tutoria  

Els objectius de la SMA respecte d´aquest punt pretén potenciar la importància 

i vigència ferma del tutor dins de l´equip docent com a coordinador amb la resta 

de matèries tenint en compte els següents objectius: 

 

• Potenciar l´acció tutorial i protocol·litzar-la de forma efectiva apel·lant a la 

responsabilitat del tutor. 

 

• Animar els tutors per a que implementen els mecanismes per a implicar en 

major mesura els pares en la marxa dels alumnes. Tractar de citar-los de forma 

regular, i no esperar a que acudisquen. 

 

• Exercir la coordinació amb l´equip docent de cadascun dels alumnes afavorint 

espais i franges horàries setmanals, tot tenint en compte la disparitat horària 

dels nostres estudis. 

 

• Advertir de la necessitat de conèixer i estar informat dels plans d´estudi, dels 

procediments d´accés i de les eixides laborals. 

 

• Fomentar la utilització de mecanismes de seguiment del rendiment de l´alumne 

i avaluació (agendes de classe, informes de tutorització, registres de classe...) 

 

• Establir les estratègies d´intervenció adequades d´acord amb el pla de 

convivència, en cas que es done una situació de “bulling”, assetjament escolar, 

o qualsevol semblant. 

 

• Tractar d´establir una orientació als alumnes per les diferents vessants de la 

música. Importància dels professionals de la ciutat que treballen  en diferents 

camps professionals de la música, i dels alumnes egressats del centre. 

 

Respecte dels alumnes: 

• Fomentar l´organització per associacions dotant-los d´espais per a reunions i 

punts d´informació que precisen per posar-se en marxa (bústia de 

suggerències, blog dels alumnes...) 

 

• Mantenir els canals oberts de recepció d´informació i suggeriments a fi de 

reportar-los als òrgans i persones on se´ls puga atendre com correspon. 
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6.5.  Àmbit del currículum  

Els objectius de la SMA respecte d´aquest àmbit rau en el coneixement i aplicació 

de la normativa educativa, així com la implementació de mecanismes, 

documentació i protocols bàsics de la vida educativa d´un centre d´acord als 

següents objectius:  

• Potenciar al màxim els estudis oficials reglats front als estudis “lliures”, sobretot 

en els xiquets i adolescents amb edats ordinàries per cursar els estudis de 

música.   

 

• Estimular l´alumnat cap a l´esforç i la dedicació, emparant-nos sempre en les 

darreres disposicions normatives i en l´esperit que descriuen per tal que, tant el 

professorat com l´alumnat puga veure reforçada la seua implicació. 

 

• Potenciar l´audició dels alumnes com a eix vertebrador de l´activitat curricular 

del centre. Per a tal objectiu es fomentaran les audicions d´aula, didàctiques, 

audicions quadrimestrals, concerts didàctics de professors, i demés actuacions 

que tinguen com a objectiu mostrar el que fem al nostre centre. 

• Potenciar les classes de Conjunt i de Cor com a catalitzadores de l’activitat als 

Ensenyaments Elementals. 

 

• Treballar per la transversalitat; per canviar el concepte d’assignatura com a 

compartimentació pel d’àrea d’expressió i àrea de comprensió de tot el 

currículum 

• Utilitzar el valencià com a llengua vehicular en les classes mitjançant 

l´aprovació, el desenvolupament i aplicació d´un Pla Lingüístic de Centre (PLC). 

 

• Revisar curricularment les programacions i adaptar-les en major mesura a les 

exigències actuals donant prioritat a l´assumpció de les TIC. 

 

Pel que respecta als horaris 

 

• Afavorir al màxim la qualitat de vida dels alumnes amb la racionalització dels 

horaris que s´oferten, tractant d´ampliar al màxim la franja horària dels nostres 

estudis. 
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• Articular els grups instrumentals en consideració a les característiques i perfils 

de l´alumnat, cercant al màxim l´homogeneïtat de les edats dels components 

d´un mateix grup. 

 

• Potenciar l´elecció l´elecció de torns i horaris en funció de la mitjana de les 

qualificacions obtingudes el curs anterior.  

 

• Crear mecanismes d´avaluació interna i autoavaluació que analitzen, reforcen i 

ajuden a millorar la nostra actuació docent. 
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6.6.  Àmbit de la família i l'entorn.  

L´àmbit d´actuació de la Societat Musical d´Alzira anirà dirigit a cercar 

mecanismes per tal de promoure una bona relació comunicativa amb les famílies, 

a fi de mantenir una perfecta coordinació família-centre. En funció d´aquesta línia 

d´actuació es plantegen els següents objectius: 

 

• Potenciar la integració de les famílies amb la dinamització de l´AMPA de la SMA. 

 

• Realització de reunions informatives oportunes sobre el funcionament del centre, 

dels dissenys curriculars, programes d´aprenentatge i d´orientació dels seus fills. 

 

• Fer veure a les famílies la importància de resseguir els conductes adients per tal 

d´obtenir la informació que puguen reclamar, i de la persona concreta que millor 

els pot informar segons el cas. 

 

• Disposar de bestreta, en la mesura del possible, de  la informació sobre els 

horaris dels seus fills, d´atenció del professoral i de l´equip directiu. 

 

• Posar en marxa els mecanismes per a que es senten ben atesos, i no dirigir-se a 

la SMA sols per a queixar-se. 

 

• Potenciar la dinamització cultural amb les famílies i l´entorn amb la realització de 

festivals, audicions de Nadal, trobades, presentacions de llibres, conferències… 

 

• Fer jornades de portes obertes.  

 

• Dinamitzar la pàgina web del centre amb espai per a la consulta i la participació. 

Una pàgina viva i útil que tindrà com a finalitat mantenir informats a tots els 

membres de la comunitat educativa, en distints camps d’interès general. 
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6.7. Àmbit d'administració, serveis i gestió de recursos.  

 

Respecte de l´Administració 

• Tractar de simplificar al màxim tots els actes administratius, evitant protocols 

farragosos, i garantir que la informació des de l´Administració del centre arriba 

de manera clara, concisa i respectuosa. 

 

• Animar al personal d´administració i serveis (PAS) perquè col·laboren en tots 

els plans de millora, i escoltar els seus suggeriments. El personal administratiu 

de la SMA tenen una alta vocació de servei, pertanyen també al Projecte de 

Centre, i són una garantia de la eficiència en el treball. 

 

El principi generador d´actuacions respecte dels recursos econòmics i 

materials està en l´optimització del seu ús. Disposar de mesures 

d´aprofitament racional i fomentar la consciència del respecte als materials i 

utensilis. 

 

• Augmentar la partida de finançament de l´escola d´educands i el Centre 

d´Ensenyaments Professionals per part de les entitats locals per fer front a un 

centre en constant creixement amb més de 450 alumnes. 

 

• Fer complir un pla estratègic de sostenibilitat econòmica, utilitzant energies 

renovables, consciència ecològica i estalvi de recursos. 

 

• Treballar per garantir des de la Junta Directiva la transparència i comunicació al 

claustre de les despeses econòmiques per poder establir quina és la salut 

econòmica del centre. 

 

• Continuar cercant fonts d´ingressos alternatius que permeten portar endavant 

propostes de promoció del centre. 

 

• Establir un pla econòmic a 4 anys per reparar, actualitzar i repassar tot 

l´instrumental del centre per garantir la conservació i ampliació del patrimoni 

instrumental del centre baix el paraigües de la viabilitat i la sostenibilitat 

econòmica (afinació de pianos, adquisició d´instruments, manteniment 

d´instruments de percussió...) 
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• Millorar el registre, inventari i control d´ús dels recursos materials, no sols per 

conèixer el grau d´optimització i aprofitament dels mateixos, sinó per establir 

protocols de revisió i manteniment d´instruments i anticipar-nos, si cap, al seu 

deteriorament o pèrdua. 

 

• Tractar d´assignar una dotació pressupostària per a l´adquisició de partitures i 

materials didàctics originals. Es fan moltíssimes fotocòpies de dubtosa legalitat, 

però el centre és molt deficitari pel que respecta al patrimoni de materials 

originals. 

 

 

Recursos d´espai i infraestructures 

El principi generador d´actuacions respecte dels recursos espacials està en 

l´aprofitament de les seues possibilitats, ja que en la seua majoria, estan 

desaprofitades, infrautilitzades, o no se´ls trau partit a tot el seu potencial. 

 

• Adaptació de les infraestructures a la realitat tecnològica que ens està tocant 

viure. Actualització dels mitjans audiovisuals (pissarres digitals, enregistradores 

d´àudio i vídeo, i creació d´un Saló d´Actes amb micros, preparat per a fer 

gravacions). 

 

• Dinamitzar al màxim la biblioteca i convertir-la en un espai multifuncional de 

recerca d´informació, lectura, consulta, i lloc on escoltar música i veure 

concerts. 

 

• Fomentar l´ús de les aules que estiguen buides per a l´estudi individual 

mitjançant reserva i la creació d´un mapa d´ocupació d´aules.  
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7. Línies d’actuació pedagògica. 

 

A la Societat Musical d´Alzira conviuen tres models d´educació, cadascun d´ells 

amb les seues particularitats, la seua idiosincràsia i unes característiques 

particulars en cadascun d´ells. Els tres models són: 

 

1. Els Ensenyaments Elementals. Els quals s´imparteixen al centre sense 

validesa acadèmica oficial segons resolució de la Direcció General de 

Centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 

Valenciana, però que es desenvolupen curricularment seguint un marc 

normatiu de referència a través d´unes programacions amb uns objectius, 

continguts i criteris d´avaluació que van en la línia de formar músics i 

preparar-los per a accedir als estudis professionals en el propi centre. 

 

2. Els Estudis Professionals. Els quals s´imparteixen baix la legislació del 

Centre Reconegut d´Ensenyaments Professionals de Música de la Societat 

Musical d’Alzira. Aquests estudis es desenvolupen d´acord amb la 

normativa vigent que regula aquests estudis, el currículum dels 

conservatoris i centres autoritzats, amb unes programacions i uns 

objectius, continguts i criteris d´avaluació.  

 

3. Iniciació i preparatori, ensenyament lliure no formal i d´adults, en base 

al DECRET 2/2022 que regula  les escoles d’ensenyament artístic no 

formal de música i d’arts escèniques. Aquests estudis es desenvolupen en 

base als programes d´aprenentatge dissenyats, concretats en unes 

programacions amb uns objectius, continguts i criteris d´avaluacions 

concrets. 

 

Els estudis elementals i els professionals comparteixen línies d´actuació 

pedagògica, donat que són estudis amb un currículum, una càrrega lectiva, una 

organització i unes ràtios molt definides i subjectes al compliment curricular i de la 

normativa. És per això que farem la distinció al PEC entre ambdós estudis, i els 

estudis no formals. Compleixen línies pedagògiques ben diferenciades. 

 

7.1. Línies d´actuació pedagògica als Ensenyaments Elementals i 

Professionals de Música 

 

a) La línia pedagògica de la Societat Musical d´Alzira queda concretada en la 

concreció curricular i en les Programacions didàctiques, que estan elaborades en 

base a aquest Projecte Educatiu. Aquests documents garanteixen la unificació 

dels criteris adoptats pel conjunt del claustre de professors, i el consens respecte 

dels objectius dels ensenyaments elementals i professionals, així com les 
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competències i capacitats que han d´assolir els alumnes en finalitzar els estudis a 

la SMA.  

 

b) L´educació musical que reben els alumnes de la Societat Musical d´Alzira, tant 

en l´escola d´educands com al centre professional, va més enllà d’una mera 

instrucció centrada en l’adquisició d’habilitats instrumentals, i esdevé una 

autèntica formació integral de l’ individu. És per això que les assignatures no 

instrumentals tenen la mateixa importància que les de caràcter instrumental.  

 

c) La pràctica interdisciplinària i la coordinació didàctica garanteix el caràcter 

unitari de l’ensenyament musical a la Societat Musical d´Alzira, més enllà de la 

distribució acadèmica en assignatures i de les peculiaritats de cadascun dels 

professors i professores del centre. 

 

 d) El Claustre de la Societat Musical d´Alzira és conscient de la importància de no 

construir un centre ancorat en el passat sinó un centre en consonància amb el 

nostre temps, receptiu als constants avanços dels moviments de renovació 

pedagògica i didàctica. En aquest sentit, les propostes curriculars i les 

programacions didàctiques reflecteixen els canvis en les metodologies utilitzades 

en les aules i incorporen continguts tan essencials com la improvisació, la 

memòria musical, la audició activa, els nous corrents interpretatius o la música del 

segle XXI.  

 

e) La Societat Musical d´Alzira té com a línia pedagògica l’acció tutorial i 

l’orientació individualitzada en col·laboració estreta i irrenunciable amb les 

famílies, així com la garantia de l’atenció individualitzada de tots i cadascun dels 

alumnes del centre. 

 

 f) A través de l’extraescolaritat, les pràctiques formatives i les activitats 

complementàries (audicions, assistència a concerts, conferències i altres 

activitats), l´equip directiu junt al Claustre garanteix una formació de qualitat que 

queden reflectits en aquest Projecte Educatiu de Centre. 

 

g) La Societat Musical d´Alzira no perd la missió del centre és formar ciutadans i 

ciutadanes que escolten, entenguen i gaudisquen de la música, ciutadans que 

ompliguen les sales de concerts i que adquirisquen hàbits de consum propis d’una 

cultura musical amplia. 
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7.2. Línies d´actuació pedagògica als Ensenyaments no formals 

de Música 

 

a) Una de les principals línies pedagògiques d’aquest model educatiu de 

caràcter no formal serà tractar de despertar vocacions i aptituds que 

desemboquen en una posterior integració en agrupacions artístiques de caràcter 

aficionat, amb uns processos que es realitzaran sempre des de l´òptica de la 

flexibilització i l´adaptació. 

 

b) La formació estarà fonamentada en l’apreciació artística i l’experiència 

pràctica de la música, independentment de les habilitats, dedicació i edat de 

l’alumnat. 

 

c)  Aquest plantejament educatiu permet dir que TOTS ELS SECTORS DE LA 

CIUTADANIA PODEN SENTIR-SE CONVIDATS A ESTUDIAR, sense perdre 

l´opció d’orientar i preparar les persones que ho desitgen cap al ensenyament 

artístic de tipus formal i professionalitzador. 

 

d) La Societat Musical d´Alzira continua amb el compromís amb la música 

com a eix vertebrador de la nostra activitat, i la societat com a destinatària 

d´aquest gust i passió per la música. 

 

e) La SMA, a través dels programes d´aprenentatge dels Ensenyaments no 

formals, gantanteix: 

 

▪ Una formació integradora i inclusiva que organitze l’activitat 

acadèmica perquè tots els sectors de la ciutadania se senten 

convidats a participar-hi. 

▪ L´accés a la formació artística en l’àmbit familiar. 

▪ Una formació que fomente des del primer moment la pràctica i la 

vivència del fet artístic. 

▪ Formació adequada a les edats, els interessos, habilitats, 

dedicació i ritme d’aprenentatge de l’alumnat. 

▪ Continuïtat en els aprenentatges per a afavorir la formació al 

llarg de la vida.  

▪ Conciliació amb els ensenyaments obligatoris i post-obligatoris.  

▪ Renovació pedagògica per a poder realitzar una correcta atenció 

a la diversitat. 

▪ Innovació educativa i ús de les tecnologies de la informació i 

comunicació en els processos d’ensenyament i aprenentatge. 

▪ Mètodes d’aprenentatge actius i significatius 
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8. Coordinació, concreció i desenvolupament dels continguts 

curriculars. 

 

La Societat Musical d´Alzira, per mitjà del present document ( Projecte Educatiu 

de Centre), vetlla per la coordinació concreció i  desenvolupament dels continguts 

curriculars de cada matèria, així com la seua adaptació a les necessitats del seu 

alumnat i a les característiques específiques de l´entorn social i cultural en què es 

troben. Aquesta funció, al marge de l´equip directiu, està desenvolupada pels 

diferents departaments didàctics del centre dins de la seua autonomia pedagògica 

i d´organització. Tot açò està arreplegat en les programacions didàctiques. 

 

Les Programacions didàctiques són els documents que planifiquen la intervenció 

educativa de cada professor/a en l’aula. Representen el tercer nivell de concreció 

educativa i estan en consonància amb els Decrets 159 i 158/2007, les 

corresponents actualitzacions normatives i amb aquest Projecte Educatiu. La 

importància i necessitat d’elaborar la programació́ didàctica, tant en els 

ensenyaments reglats com en els no formals, es resumeix en les següents raons: 

 

▪ Garantir la unitat i coherència dels ensenyaments (formals i no formals) 

amb principis educatius comuns, del professorat que imparteix les diferents 

assignatures del curs. 

 

▪ Adequar els coneixements impartits a les característiques del centre.  

 

▪ Unificar els continguts de cada assignatura quan aquesta està impartida 

per diferents professors/es. 

 

▪ Assegurar la continuïtat de l’ensenyament al llarg dels diferents cursos. 

 

▪ Guiar al professorat en l’organització i planificació dels objectius i 

continguts al llarg del curs. 

 

▪ Facilitar el procés d’avaluació dels coneixements de l’assignatura tant a 

l’alumnat com al professorat. 

 

▪ Possibilitar l’avaluació de la programació al final del curs, per millorar el 

procés general d’ensenyament-aprenentatge.  

 

▪ Per tal d’avançar en la unificació de criteris i el treball en equip, totes les 

programacions didàctiques que s’elaboren en l´escola d´educands i el 

centre d´ensenyaments professionals,  tindran la mateixa estructura amb 

independència de les aportacions individuals que cada professor/a realitze. 
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▪ La revisió de les Programacions Didàctiques serà coordinada pels 

Departaments Didàctics i la COCOPE. 

 

▪ La cap d’estudis vetllarà per a que cadascuna estiga en consonància amb 

el Projecte Educatiu del centre. 

 

▪ La redacció de les Programacions Didàctiques serà un procés 

desenvolupat en equip i consensuat en els diferents departaments. 

 

▪ Hi haurà una programació didàctica per cada assignatura. Quan una 

mateixa assignatura siga impartida per més d’un professor/a, la 

programació, s’elaborarà de manera consensuada entre tots ells/es.Aquest 

esforç de consens, respectarà en tot cas, les metodologies individuals 

sempre que no estiguen en contradicció amb els principis metodològics 

establerts en les programacions.  

 

▪ Les programacions didàctiques constaran dels apartats que ens marquen 

les resolucions d’inici de curs que publica la Direcció General 

d’Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació  

 

9. Procediments i criteris d’avaluació, promoció i titulació de 

l’alumnat.  

 

Els procediments i instruments d’avaluació són mètodes empleats per a l’aplicació 

dels criteris d’avaluació i observació del nivell de domini aconseguit dels objectius 

marcats prèviament. La informació que obtenim partint d´aquesta observació ens 

permet valorar si les distintes capacitats s’ha desenvolupat convenientment durant 

el procés d’ensenyament-aprenentatge.  

 

El Projecte Educatiu de la Societat Musical d´Alzira pretén establir els 

procediments d’avaluació de les diferents assignatures i matèries, unificant al 

mateix temps els procediments utilitzats per part del professorat de les mateixes 

àrees de coneixement.  

 

Malgrat que els Decrets 159/2007 i 158/2007 estableixen els criteris d’avaluació i 

deixen en l’autonomia dels centres i del professorat aquells procediments i 

instruments d’avaluació, sembla  aconsellable establir uns procediments adequats 

al caràcter formador, integrador i continu de l’avaluació. 

 

És per això que partim d´una sèrie de procediments d´avaluació comuns a tots els 

professors de les diferents especialitats, com a garantia de la qualitat i de la 
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cultura de Centre que reflecteix aquest PEC. En conseqüència, els procediments 

d’avaluació seran:  

 

1. L’observació directa de l’alumne durant les classes.  

2. La valoració de les produccions musicals en les diferents audicions (d’aula, 

departamentals etc...)  

3. Mitjançant exercicis o proves objectives que el professorat considere oportuns 

per valorar el grau de coneixements.  

 

Criteris de promoció i titulació. 

 

Ensenyaments no formals. 

 

En tractar-se d´estudis no formals, els criteris de promoció estaran contemplats en 

el Reglament de Règim Intern de l´escola de la Societat Musical d´Alzira d´acord 

als programes d´aprenentatge dissenyats sota la normativa del Decret 2/2022 de 

14 de gener. 

 

Els programes d´aprenentatge són: “S.M.A jugar amb la Música”: Estructurat en 

tres nivells (iniciació 4-5 anys, iniciació 6 anys i preparatori 7 anys), “S.M.Aprenc 

al meu ritme”: Dirigida a persones que demanden una formació musical més 

flexible basada en la realització d´especialitats aïllades del currículum (instrument, 

cor o llenguatge musical), i lluny de la rigidesa dels estudis reglats, i 

“S.M.Adults”, dirigida a persones que demanden una formació musical elemental 

integral i més completa (Llenguatge musical + Cor + formació instrumental 

individual + formació instrumental grupal). 

 

Ensenyaments elementals. 

 

Encara que en l´escola d´educands de la Societat Musical d´Alzira, els estudis 

elementals no estan reglats, els criteris de promoció dels ensenyaments 

elementals estan establerts a l’article 16 del Decret 159/2007.  

 

Els alumnes promocionaran de curs quan hagen superat la totalitat de les 

assignatures de cada curs o quan tinguen avaluació negativa en una assignatura 

com a màxim. Els alumnes que al finalitzar el quart curs tinguen pendents 

d’avaluació positiva tres assignatures o més, hauran de repetir el curs en la seua 

totalitat. Quan la qualificació negativa es produïsca en una o en dos assignatures, 

només serà preceptiu cursar les assignatures pendents. 
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Certificat d’ensenyances elementals. 

 

La Societat Musical d´Alzira NO pot expedir cap Certificat d´Ensenyaments 

Elementals de Música. Segons l´ Article 18 del Decret 159/2007 l’alumnat que 

haja superat les ensenyances elementals de música podrà obtindré aquest 

Certificat presentant-se a la prova específica en un dels conservatoris públics de 

la xarxa de centres de la Comunitat Valenciana.  

 

Ensenyaments professionals. 

 

Els criteris de promoció estan establerts a l’article 17 del Decret 158/2007.  

 

Els alumnes promocionaran de curs quan hagen superat la totalitat de les 

assignatures de cada curs o quan tinguen avaluació negativa com a màxim en 

dos assignatures. 

 La qualificació negativa en tres o més assignatures d’un o més cursos impedirà la 

promoció d’un alumne al curs següent.  

 

Els alumnes que al finalitzar 6è curs tinguen pendents d’avaluació positiva tres 

assignatures o més, hauran de repetir el curs en la seua totalitat. Quan la 

qualificació negativa es produïsca en una o en dos assignatures, només serà 

preceptiu cursar les assignatures pendents.  

 

Titulació en els ensenyaments professionals. 

 

Segons l´Article 19 del Decret 158/2007, L’alumnat que haja superat les 

ensenyances professionals de música obtindrà el Títol Professional de Música, en 

el qual constarà l’especialitat cursada. La Societat Musical d´Alzira té potestat per 

expedir el títol d´ensenyaments professionals des del Centre Reconegut 

d´ensenyaments professionals. 

 

 L’alumnat que finalitze les ensenyances professionals de música obtindrà el títol 

de Batxiller si se superen les matèries comunes del Batxillerat, encara que no 

hagen realitzat el Batxillerat de la modalitat d’arts en la seua via específica de 

música i dansa. 
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10. Atenció a la diversitat de l’alumnat. 
 

Al marge de la diversitat d´edats que conflueixen en les diferents modalitats 

educatives de la Societat Musical d´Alzira i les corresponents implicacions 

pedagògiques, el nostre centre també garanteix l´atenció a la diversitat. 

 

La SMA disposa dels recursos humans i materials per a atendre el procés 

d´ensenyament-aprenentatge. Per als alumnes que ho precisen, el professor 

dissenyarà, basant-se en el programa d´estudis, una adaptació curricular amb els 

continguts mínims exigibles per a superar el curs. 

 

Aquestes adaptacions curriculars es concreten mitjançant: 

 

Activitats de reforç: Estaran destinades a aquells alumnes que presenten 

necessitats educatives especials, prestant especial atenció a deficiències de 

caràcter tècnic o interpretatiu i el seu rendiment estiga per baix del mínim exigible 

en el seu curs. Aquestes activitats tindran la finalitat d´estimular, motivar i reforçar 

els continguts tècnics i musicals que l´alumne no puga adquirir amb normalitat. La 

competència per al desenvolupament i l´aplicació de les activitats de reforç serà 

competència del professor tutor que tindrà en compte les necessitats específiques 

de cada alumne.  

 

Activitats d’ampliació: destinades a aquells alumnes amb un rendiment  per 

damunt dels objectius marcats per al seu curs i que presenten un nivell d´ 

exigència personal alt, sent el seu ritme d´aprenentatge superior a la mitja. Els 

continguts de dites activitats seran competència del professor tutor i aniran 

destinats al perfeccionament dels coneixements tècnics i interpretatius de 

l’alumne. 

 

11. Organització de les activitats de recuperació per a 

l´alumnat amb matèries o assignatures pendents 

d´avaluació positiva  

 

L’alumnat podrà passar de curs amb assignatures pendents (una en els 

ensenyaments elementals i dos en les ensenyances professionals). Els criteris de 

recuperació seran els següents:  

 

a) El/la professor/a de les assignatures pendents decidirà, en qualsevol moment 

del curs, quan les superen, mitjançant l’aplicació de l’avaluació contínua. 

 b) Els procediments d´avaluació seran els que cada professor tinga en les seues 

programacions didàctiques. Preferentment observació directa per a les 

assignatures instrumentals i probes per a les teòriques. 
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 c) El professor ho reflectirà en les actes parcials i finals d´avaluació. També ho 

comunicarà al director, cap d´estudis i aquest a la secretaria del centre. 

 

 d) El director i el cap d’estudis elaboraran un llistat actualitzat amb una relació 

detallada dels alumnes que han recuperat les assignatures.  

 

12. Criteris per a organitzar el temps lectiu i extraescolar. 
 

Des de la perspectiva de la millora de la qualitat de l’ensenyament i de l’educació 

integral de l’alumnat, les activitats extraescolars o complementàries que es duen a 

terme en la Societat Musical d´Alzira, contemplen actuacions dins dels àmbits 

estrictament acadèmics, però també en altres àmbits per abarcar totes les 

possibilitats educatives i formatives.  

 

Les activitats extraescolars o complementàries han d’entendre’s com a 

complement a la tasca docent i com a resposta a les motivacions i interessos de 

l’alumnat. Completar la formació cultural i desenvolupar la seua creativitat, són els 

objectius bàsics de tota programació d’activitats extraescolars i complementàries.  

 

Aquestes s’ajustaran a les següents directrius: 

 

 Els Departaments Didàctics inclouran en les seues programacions anuals, les 

activitats complementàries que es desenvoluparan durant el següent curs, tot 

indicant els objectius que s’hi pretenen aconseguir i prestant especial atenció a les 

que puguen oferir un caràcter de continuïtat. 

 

Aquelles assignatures que vulguen realitzar activitats extraescolars o 

complementàries presentaran un projecte raonat de l’activitat indicant els objectius 

que pretenen desenvolupar en eixa activitat, els recursos materials i espacials 

necessaris, i el cost aproximat de la mateixa.  

 

Aquestes activitats quedaran arreplegades dins de la Programació General Anual 

(PGA) i sotmeses a una valoració per part de la Junta Directiva per determinar la 

seua viabilitat econòmica, i per l´equip directiu per valorar la seua viabilitat 

pedagògica. Serà el Consell Escolar qui aprove en última instància aquestes 

activitats. 
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Audicions i activitats d’aula  
 

Un dels objectius prioritaris de la Societat Musical d´Alzira és el d´ harmonitzar la 

realització de les audicions amb el funcionament i el normal desenvolupament de 

les activitats lectives. 

 

Les audicions són un eix vertebrador de l´activitat pedagògica tant de l´escola 

d´educands com del centre autoritzat d´ensenyaments professionals, però no 

oblidem que és una activitat que implica al conjunt del professorat i requereix un 

gran nivell de planificació col·lectiva i també de conscienciació individual.  

 

Per este motiu, és necessària una actitud per part de tots/es els professors/es 

lluny de l´individualisme, amb valors com el companyerisme i el treball en equip. 

 

Per tant, i per garantir el bon funcionament de les mateixes, s´estableixen una 

sèrie de consideracions al respecte: 

 

• Les audicions tindran un format quadrimestral, i no trimestral. Aquest 

sistema ajuda a planificar molt millor els temps de treball de cara a 

l´audició. 

 

• Les audicions s´organitzaran de manera departamental. És un objectiu 

pedagògic el mesclar diversos instruments dins d´una mateixa audició per 

tal de donar a conèixer instruments diferents dins d´una mateixa audició. 

 

• La coordinació de les audicions del Centre correspon a l´equip directiu, qui 

valorarà la disponibilitat d´espais, la coordinació horària i la adequació dels 

horaris per no destorbar a la marxa normal del centre. 

 

• Els professors lliuraran al cap de departament en arxiu editable sense 

format, una relació d´obres i alumnes que participen en eixa audició 

incloent un minutatge aproximat de cadascuna de les peces. 

 

13. Pla d´orientació i acció tutorial  
 

Remetem al document del Pla d’Acció Tutorial en els documents de centre. 

 

14. Pla d´igualtat i convivència.  
 

Remetem al document del Pla de Convivència en els documents de centre 
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15. Projecte Curricular de Centre 

 

Remetem al document del Projecte Curricular de Centre en els documents de 

centre 

 

16.  Plans de millora per a l´èxit educatiu 

 

▪ Implantació progressiva als cursos 3r EE, 4t EE, 1r EP i 2n EP del 

projecte pedagògic de llenguatge musical anomenat "Aula Virtual" 

 

▪ Adquisició de pantalles tàctils a les diferents aultes de llenguatge 

musical i instrument per garantir l´aprofitament dels recursos 

tecnològics i el treball amb les alumnes. 

 

▪ Millora de la connectivitat a internet i compra de càmeres web per 

poder donar resposta a una educació tecnològica grupal, individual, i 

fins i tot mixta, donat que la pandèmia i els confinaments ens estan 

permetent atendre a alumnes que es troben a casa, sense que 

perden el fil del que està fent el grup. 

 

▪ Habilitació d´espais d´estudi individual, i sobretot per als alumnes de 

piano, després d´una optimització d´espais didàctics i un calendari 

d´activitat del Centre a disposició de tots. 

 

▪ Creació d´audicions d´especialitats de diversos instruments per a 

que el públic puga conèixer i gaudir d´instruments molt diversos en 

un mateix format d´audició. 

 

▪ Realització d´intercanvis pedagògics amb altres centres de la xarxa 

pública per conèixer com treballen i donar a conèixer el que fem en 

les nostres aules. 

 

▪ Actualització i publicació de les programacions didàctiques per a que 

tot el món conega la proposta educativa i didàctica per especialitats i 

els projectes d´innovació educativa de cadascuna de les 

especialitats. 

 

▪ Col·laboració de les  nostres agrupacions amb altres institucions de 

la vida pública i institucional de la nostra ciutat (concert amb les 

associacions comercials dels barris, confraries, “música al carrer”, 

audicions pels barris i parcs de la ciutat.... 

 

▪ Apostar pel repertori tradicional de les nostres comarques i la nostra 

terra, tant en la recerca del repertori coral com instrumental. 
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▪ Participació conjunta dels alumnes de l´escola i les diferents 

agrupacions que integren la Societat Musical d´Alzira (interpretació 

de solistes amb la banda simfònica, amb l´agrupació Ibn Jafadja”... 

 

▪ Col·laboració de professionals amb les agrupacions més joves de la 

nostra escola com el projecte didàctic dels Spanish Brass amb la 

banda jove de realització de màster-classes i concerts didàctics. 

 

▪ Establir lligams d´unió amb professionals de la música d´Alzira i amb 

alumnes egressats del centre per tal que vinguen a participar de la 

vida activa del centre (tribunals del concurs de joves intèrprets), i a 

contar les seues experiències en el món laboral de la música (en 

conservatoris superiors, en bandes municipals, en orquestres...), no 

sols amb la finalitat d´orientar, sinó també de erigir-se en referents 

per als alumnes que estudien el Grau Professional en el nostre 

centre. 

 

▪ Realització de concerts didàctics per a escolars amb la finalitat de 

fer-los arribar la nostra passió per la música i que servisca com a 

reclam per nodrir les nostres aules i la nostra escola. 

 

 
 

 

 

 

 


