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1. OBJECTIUS GENERALS DEL CURS
Els objectius generals del curs 2018/2019 es basen en la continuïtat del curs anterior i en dur
a terme una gestió que fomente la creació de nous projectes que ajuden a millorar la qualitat
educativa i reforçar l'importància de l'escola de música dins d'una Societat Musical, ja que és el
planter de músics que ocuparan, en un futur, llocs en les diferents agrupacions.
Aquests són els objectius més concrets d'aquest projecte:
1. Augmentar la qualitat educativa millorant la formació integral de l'alumnat.
2. Augmentar el nombre d'alumnes que finalitzen els ensenyaments elementals.
3. Augmentar el nombre d'alumnes que es presenten i superen la prova i estudis de
l'Ensenyança Professional.
4. Renovació i unificació de criteris pedagògics i didàctics de tot el professorat del centre
i millorar el treball en equip de tots i totes. Plasmació d'unitats mínimes dins de les
programacions on s'especifique les unitats mínimes de cada curs.
5. Avançar en la implantació de les noves tecnologies i aplicar-les al funcionament global
de l'Escola i de l'aula (projector, internet, etc...).
6. Educar als nostres alumnes per a què gaudeixen fent música en grup i individualment.
7. Adequació de les aules amb tots els materials necessaris per a l'ensenyament
musical.
8. Dotació de material didàctic a totes les assignatures.
9. Aconseguir que l’educació artístic/musical provoque un creixement intel·lectual,
afectiu i social en tot l'alumnat.
10. Incrementar l'alumnat i nivell d'ensenyança en l'Escola de Música.
11. Actualitzar diàriament la red social amb informació general de
l'Escola de Música.
12. Programació d'intercanvis musical en les diferents agrupacions.
En conclusió, és un projecte basat en garantir la formació dels músics de la societat.

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Director: Miguel Almarche Pons
Secretaria: Ainhoa Romero Martinez
Supervisor Junta Directiva: Voro Peris
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3. CLAUSTRE DE PROFESSORS
Llenguatge Musical
Jardí Musical, Iniciació Musical: Mireia Marco
Preparatori: María Tordera i José Navarro
1er Llenguatge Musical: Visente Almarche
2on Llenguatge Musical: Miguel Almarche
3er Llenguatge Musical: Miguel Almarche
4t Llenguatge Musical: Manuel Mateu
Ll.Musical Adults: David Nacher
Coral Juvenil “Antonio Claverol”: Visente Almarche
Orquestra Infantil: Ximo Arias
Banda Juvenil: Miguel Almarche
Corda-Piano
Violí i Viola: Aarón Crespo
Violoncel: Albert Antolí
Guitarra: Manuel Mateu i Carlos Rosaleny
Piano: Rafa Guillem

Vent-Fusta
Oboe: Fran Gutiérrez
Flauta: Ana Hernández
Clarinet: Aida Martínez
Saxo: Marta Bort
Fagot: María Tordera

Vent Metall-Percussió
Trompa: Jesús Bernabeu
Trompeta: Nico Alfonso
Trombó: Vicente Almarche
Tuba i Bombardí: Miguel Almarche
Percussió: David Nacher
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4. FUNCIONS DEL DIRECTOR DE L'ESCOLA
1. Representar acadèmicament a l'Escola de Música.
2. Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents.
3. Exercir el control de tot personal adscrit al centre.
4. Dirigir i coordinar totes les activitats de l'Escola de Música.
5. Fer els programes y cartells de les audicions de les activitats.
6. Visar les certificacions i documents oficials de l'Escola de Música.
7. Elaborar el Projecte Educatiu i la Programació General Anual de l'Escola de Música, d'acord amb
les possibles propostes del Claustre de Professors i supervisat per la Junta Directiva.
8. Convocar i presidir els actes i activitats acadèmiques.
9. Proposar anualment el Claustre de Professors a la Junta Directiva.
10. Facilitar la informació que li siga requerida sobre qualsevol aspecte referent a l'Escola de
Música.
11. Supervisar l'aplicació de les Programacions de cada assignatura de l'Escola de Música.
12. Supervisar la base de dades de les notes acadèmiques de l'escola.
13. Supervisió i actualització de la xarxa i el correu de l'Escola.

5. L'AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT
Tot l'alumne té dret a ser avaluat per un professor. Els professors tindran que seguir uns
criteris per avaluar com són: l'assistència, interés, estudi i altres aspectes designats pels professors.
Les Qualificacions seran de la següent manera:
- N.P= NO PRESENTAT
- 0, 1, 2 , 3 , 4= INSUFICIENT
- 5= APROVAT
- 6= BÈ
- 7, 8= NOTABLE
- 9, 10= EXCEL· LENT
Hi ha excepció amb les qualificacions d'Instrument en Iniciació i Preparatori, cal ficar-ho així:
- N.M= NECESSITA MILLORAR
- V.P= VA PROGRESSANT
- M.B= MOLT BÉ
En els butlletins de Notes, es reflectiran de les dues formes explicades anteriorment. La nota
final del curs, sols es reflexarà amb el nom.
El límit de permanència en l'Ensenyament Elemental serà de 5 anys, sense que en cap cas
els alumnes puguen estar més de dos anys en el mateix curs. El claustre de professors podrà
autoritzar amb caràcter excepcional ampliar més d'un any.
Els alumnes que al llarg de l'Ensenyança Elemental hagen aconseguit els objectius, rebran
el corresponent certificat acreditatiu.
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6. FUNCIONS DEL CLAUSTRE
Els tutors seran els professors d'instrument, exceptuant als alumnes que no cursen
assignatura instrumental, que serà el tutor el professor de Llenguatge Musical.
El claustre es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al trimestre, així com amb caràcter
extraordinari sempre que ho sol·licite el director, o bé un terç, almenys, dels membres del Claustre
per escrit al director.
La convocatòria ordinària haurà de recordar-se amb un mínim de 15 dies. La convocatòria
extraordinària podrà fer-se amb un mínim de 48 hores.
L'assistència a les sessions de Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. Qualsevol
absència haurà de ser degudament justificada.
Competències del Professorat
1. Complir les normes ètiques que exigeix la seua funció educativa.
2. Assegurar de manera permanent el seu propi perfeccionament musical, tècnic i pedagògic.
3. Col·laborar en la convivència del centre i formular propostes per a l'elaboració dels projectes a
realitzar a l'Escola de Música.
4. Avaluar i dur a terme el Projecte Educatiu i la Programació General Anual de l'Escola de Música.
5. Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
6. Col·laborar en la realització d'activitats extraescolars.
7. Recuperar sense alterar el normal funcionament de l'Escola, aquelles classes que hagi estat
necessari canviar per motius professionals del professor, i sempre previ avís i autorització a la
Direcció.
8. Acatar els acords dels òrgans directius de l'Escola de Música.
9. Respectar i fer respectar a la resta del Claustre de Professors, Direcció i Òrgan de Gestió de
l'Escola de Música l'Artesana.
10. Tot professor component d'alguna agrupació de la Societat Musical l'Artesana haurà de ser soci
de la Societat Musical l'Artesana.
11. Signar l'assistència a les classes i complir l'horari.
12. Participar i assistir, obligatòriament, en les audicions que realitzen els seus alumnes.
13. Mantenir l'ordre, disciplina i aprofitament dins de les classes.
14. Mantenir en perfectes condicions el mobiliari, material escolar i instrumental de l'Escola de
Música l'Artesana.
15. Elaborar quants informes i informació que li siguen requerits en relació amb el seu treball i al
procés educatiu dels alumnes.
Els butlletins de notes es lliuraran als pares/mares dels alumnes pels professors tutors la setmana
després de les avaluacions dels alumnes; cada professor tutor es reunirà amb els pares/mares dels
alumnes en l'horari establert pel tutor dins d'eixa setmana.
Tots els pares/mares de l'alumne tindran el dret de reunir-se amb els professors, sempre que
ho sol·liciten abans de forma escrita en la Secretària de l'Escola.
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7. HORARI
L'Escola de Música obrirà en horari a partir de les 12 del migdia fins a les 22 hores i els dissabtes al
matí.
Els horaris del Llenguatge Musical i les Agrupacions estaran establerts a data de l'obertura de
matrícula, podent així triar horari una vegada realitzada la mateixa.
Qualsevol modificació d'horari durant el curs escolar serà revisat i acceptat per la Direcció de
l'Escola.

8. PLÀ D'ESTUDIS
L'ensenyament de la música en l'Ensenyança Elemental s'organitza:
JARDÍ MUSICAL
JARDÍ MUSICAL (4 i 5 anys)

2 HORES SETMANALS EN 2 DIES

INICIACIÓ i PREPARATORI
INICIACIÓ MUSICAL (6 anys)

2 HORES SETMANALS EN 2 DIES

PREPARATORI MUSICAL (7 anys)

2 HORES SETMANALS EN 2 DIES

INSTRUMENT

30 MINUTS SETMANALS
1er CURS

INSTRUMENT

45 MINUTS SETMANALS

LLENGUATGE MUSICAL

2 HORES SETMANALS EN 2 DIES

COR

1 HORA i 30 MINUTS SETMANALS
2on i 3er CURS

INSTRUMENT

45 MINUTS SETMANALS

LLENGUATGE MUSICAL

2 HORES SETMANALS EN 2 DIES

COR

1 HORA i 30 MINUTS SETMANALS

ORQ. INFANTIL / BANDA JUVENIL

1 HORA / 2 HORES

4at CURS
INSTRUMENT

1 HORA SETMANAL

LLENGUATGE MUSICAL

3 HORES SETMANALS EN 2 DIES

COR

1 HORA i 30 MINUTS SETMANALS

ORQUESTRA INFANTIL

1 HORA SETMANAL

BANDA JUVENIL

2 HORES SETMANALS
5

96 184 03 93

Plaça Major Nº 3 (Catarroja)

www.lartesana.org/escola

smlartesana@gmail.com

JARDÍ MUSICAL(2013)
L'escola de Música l'Artesana, vol oferir a tots els xiquets i xiquetes que tenen 3, 4 i 5 anys
l'oportunitat de descobrir i gaudir del meravellós món de la música mitjançant activitats adaptades a
la seua edat. Els jocs i els contes musicals, les audicions actives, l'expressió corporal, la
interpretació de cançons i danses senzilles, l'exploració de les possibilitats sonores de la veu, de la
percussió corporal i dels instruments escolars més senzills, seran el vehicle per aconseguir que
comencen a introduir-se en la Música i al mateix temps estimular la seua sensibilitat musical.
En cas de matricular-se alumnes de 3 anys d'edat, cursaran Jardí Musical fins complir l'edat
per promocionar a Iniciació Musical (6 anys).
INICIACIÓ(2012) I PREPARATORI MUSICAL(2011)
Dissenyat i pensat per a que tots els nostres alumnes puguen assolir els primers
mecanismes de lectura del Llenguatge Musical i Instrumental, de forma eficaz i efectiva, assegurant
d'aquesta manera un èxit total en el següent pas a l'Ensenyament Elemental. Així mateix també
se'ls iniciarà en el cor per tal d'educar l'oïda i la veu.
CURSOS ELEMENTALS
Igual que en els ensenyaments reglats aquest grau consta de 4 cursos, basats en l'aprenentatge del
llenguatge musical, instrument, Cant Coral, Banda Juvenil i Orquestra i Banda Infantil.
També es prepara tot l'alumnat interessat per fer la prova d'accés a l'Ensenyança Professional i
poder, si volen, continuar els seus estudis en un Conservatori Professional.
El Cor, la Banda Juvenil i l'Orquestra Infantil, seran gratuites i obligatories. L'abstenció per algun
motiu d'un alumne en aquestes assignatures seran estudiades i acceptades pel director de l'Escola.
L'assignatura de Cor estarà basada en la formació de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”, amb la
finalitat de poder participar en diferents concursos i festivals de corals juvenils.
Se programarà un repertori anual i explotar amb la realització de concert i festivals.
Formaràn part del Cor els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de Llenguatge Musical.
Formaran part de l'Orquestra Infantil, els alumnes de 2n, 3r i 4t d'Instrument, de Corda-Piano.
Formaran part de la Banda Juvenil els alumnes de 2n, 3r i 4t d'Instrument.
Son membres de la Banda Juvenil fins arribada la majoria d'edat.
Tant l'assignatura de Cor, Banda Juvenil i Orquestra Infantil, són obligatories i avaluades.
Cal remarcar que hi haurà 4 cursos d´adults, el 1r curs serà específicament per als alumnes
que comencen de nou en la música, que també inclourà els alumnes que per diversos motius no
puguen acudir a preparatori o 1r curs de llenguatge musical. El següents cursos seran per als que
vulguen millorar o perfeccionar-se en el llenguatge musical a nivell elemental o vulguen presentarse a la prova d'Accés a l'Ensenyament Professional.
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9. CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-2019
El curs acadèmic es regirà pel calendari escolar que fixe anualment la Conselleria d'Educació de la
Generalitat Valenciana o en defecte d'això el M.I. Ajuntament de Catarroja.
El curs escolar començarà el Dilluns l'1 d'Octubre del 2018 i finalitzà el Divendres 21 de Juny del
2019.
El curs té un total de 162 dies lectius repartits de la següent forma:
1a Avaluació: 54 dies;
2a Avaluació: 50 dies;
3a Avaluació: 58 dies.
Els periodes de vacances seran els següents:
- 8 i 9 d'Octubre, pont Dia de la Comunitat Valenciana.
- 12 d'Octubre, Dia de la Hispanitat.
- l'1 i 2 de Novembre, pont Dia de Tots Sants.
- 6 de Desembre, Dia de la Constitució i de l'Immaculada Concepció.
- Vacances de Nadal, del 24 de Desembre del 2018 al 7 de Gener del 2019, ambdós inclosos.
- Vacances de Falles, del 16 al 19 de Març del 2019, ambdós inclosos.
- Vacances de Pasqua, del 18 al 29 d´Abril del 2019, ambdós inclosos.
- 30 d'Abril i l'1 de Maig del 2019, pont del Dia del Treballador.

10. CALENDARI D'AVALUACIONS i REUNIONS
El període d'Avaluacions per a tot l´alumnat serà el següent:
Del 10 al 18 de Desembre del 2018 (1a Avaluació).
Del 4 al 12 de Març del 2019 (2a Avaluació).
Del 6 al 14 de Juny del 2019 (3a Avaluació).
Cal recordar que les notes de l´alumnat es hauran d'introduir:
Fins al 18 de Desembre del 2018 (1a Avaluació).
Fins al 12 de Març del 2019 (2a Avaluació).
Fins al 14 de Juny del 2019 (3a Avaluació).
Les Reunions del Claustre de Professors, serà el següent:
19 de Setembre 2018, 17 hores: Claustre Professors per definir Horaris, Aules, Programacions i
tractar temes relacionats de l'inici del curs.
19 de Desembre 2018, 21 hores: Claustre 1a Avaluació.
13 de Març 2019, 21 hores: Claustre 2a Avaluació.
17 de Juny 2019, 21 hores: Claustre 3a Avaluació.
ATENCIÓ ALS PARES
18, 19, 20 i 21 de desembre en horari de classe (1a avaluació).
13, 14 i 15 de març en horari de classe (2a avaluació).
Abans o desprès de les audicions (3a avaluació).
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11. ACTIVITATS ESCOLARS (AUDICIONS)
Les Audicions del Curs seran en les següents dates:
21 de Desembre del 2018, 18 hores, (1a Avaluació).
Alumnes d'Infantil, Coral i Orquestra Infantil.
Del l'1 de Desembre del 2018 fins al 3 de Maig del 2019 (2a Avaluació).
Programa d'audicions “FENT MÚSICS, FENT POBLE” on les audicions d'aula eixiràn als llocs més
emblemàtics de la població de Catarroja. (Hall TAC, Casa Cultura, Museus, Sales Exposicions, Vell i
Nou Ajuntament, Esglèsies, Mercat i Port).
Les dates s'han d'elegir durant el mes de Novembre.
19, 20 de Juny, 18 hores, (3a Avaluació).
Alumnes d'Infantil, 4t Curs, i la resta de Cursos en Grups, l'Orquestra Infantil, Cor i tancarà la Banda
Juvenil amb el concert de cloenda.
21 de Juny del 2019, 20 hores, (Concert de Cloenda), per la Banda Juvenil, s'entreguen els premis
de fi de curs i per acabar hi haurà un sopar de convivència per a tot el col·lectiu escolar.
El programa de l'audició es deurà presentar una setmana abans de la mateixa al director de
l'escola.
L'assistència del professorat a l'audició serà obligatòria. Poden-se absentar per alguna causa
justificada que serà posat en coneixement del Director de l'Escola.

12. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES
FESTIVAL PERCUTE CATARROJA
L'1 de Novembre, 19:30h Concierto Casey Cangelosi & AMORES Grup de Percussió.
2 i 3 de Novembre, VI Concurs Internacional de Música de Cambra “PERCUTE18”, IV Concurs Caja Solo.
Modalidad Junior A-B y Superior, Masterclass a cargo del prestigioso solista internacional Casey Cangelosi
(EE.UU), Concierto a cargo de los/las ganadores/as del VI Concurso de Cámara Percute 18 y de las tres
modalidades del Concurso de Caja Solo.

VISITA STOMVI
Visita a la fàbrica valènciana d'Instruments de Metall. (27 de Desembre, 11 hores)
ENTRENANDO MI MÚSICA
Taller musical i esportiu, impartit per Pedro Sucías. (15 de Febrer 18:30 hores, data a confirmar).
MAMMA ÀFRICA “Concert Familiar”
Concert Pedagògic “AMORES Grup de Percussió”(17 de Febrer, 18 hores. Teatre l'horta, Castellar).
SINOPSIS: Un viatge musical a través dels contes i llegendes per aprendre valors com: sostenibilitat,
compromís, cooperació, resiliència, sororidad…Aquests valors serveixen per desvetllar el
veritable significat de la paraula SIYAHAMBA. Amb aquest viatge volem aconseguir l'essència
d'un mateix, amb el nostre ritme, la nostra vibració, la nostra pròpia música, connectant en
harmonia amb la mare terra, amb MAMMA ÀFRICA.
8
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VISITA MARIA FAUBEL “Cantautora”
12 d'Abril, 18 hores. Saló d'actes. (per confirmar)
VISITA NPDRUMS
Visita a la fàbrica valenciàna d'instruments de Percussió. (23 d'Abril, data a confirmar)
XI CAMPAMENT MUSICAL
Del 26 al 29 de Juny.

13. PREMI AL MILLOR EXPEDIENT ESCOLAR i PREMI FINAL D'ENSENYANÇA
ELEMENTAL
Els alumnes susceptibles d'obtenir Premi al Millor Expedient Escolar, a partir de
Preparatori i tindran una nota mitjana de les assignatures que cursen de 9. Seran proposats pels
professors al director de l´escola en la reunió del claustre de professors i s'elegirà per majoria del
claustre de professors que en eixe moment estiguen presents.
Els alumnes susceptibles d'obtenir Premi Final d'Ensenyança Elemental, tindran una nota mitjana
de les assignatures cursades al llarg de l'Ensenyança Elemental de 8. Seran proposats pel
professorat i estudiats pel director de l'escola i en l'última reunió del claustre de professors es
ratificarà per majoria del claustre de professors que en eixe moment estiguen presents.
Es farà proclamació del Premi al Millor Expedient Escolar i del Premi Final d'Ensenyança Elemental,
en el Concert de Cloenda del Curs.
Els premis serà un descompte econòmic en la matriculació del XI Campament Musical.

14. CALENDARI RECUPERACIONS
Els alumnes d'Ensenyança Elemental amb assignatures no aprovades en Juny, podran presentarse a les proves de recuperacions en Setembre, organitzades pel Professorat de cada assignatura.
Els alumnes que no superen qualsevol dels apartats tècnics de l'Assignatura de LL.Musical i que la
mitja estiga aprovada, s'examinaran de l'apartat no aprovat, per millorar els diferents apartats i el
rendiment dels aspectes tècnics del LL.Musical.

15. INSTALACIONS I MATERIAL
- L'Escola compta amb les següents instal·lacions:
Part Plaça Major: Secretaria en la Planta Baixa, Aula Infantil en el 1r Pis; Saló d'Actes, Direcció,
Aula 1 i 2 en el 2n Pis; Aula 3, 4, 5 i 6 en el 3r Pis.
Part Carrer Colón: Aula 7 i 8 en el 1r Pis; Aula 9 en el 2n Pis.
- L'Escola invertira en l'actual curs, en adeqüació, mobiliari i material necessari per a un correcte
funcionament de les classes. Aquest material estarà identificat amb el nom de cada aula.
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- Les aules estaràn tancades amb clau, cada professor disposarà d'una clau per poder obrir i tancar
la classe que utilitze.
- Es recorda que no es pot menjar ni fumar en les aules, ni en tot el centre escolar.

16. DIFUSIÓ E INFORMACIÓ
Mantenir amb qualitat i informació diària la Web i Facebook de l'Escola.
Informació diaria en els taulers d'anuncis de l'escola de música, situats en totes les plantes
de les quals consta l'edifici, a l'igual que secretaria.
Als professors els informarà mitjançant els casellers situats en Secretaria, pel grup de
WhassApp de Professors de l'Escola (administrat per la Direcció) i per Correu Electrònic.

17. ECOLOGIA I SOLIDARITAT
L'Escola de Música l'Artesana, farà el necessari per fer el nostre col·lectiu més ecologic amb la
disminució de l'utilització de fulls innecesaris. En quant a la solidaritat, ajudarem a la la protectora
d'animals “Colmillo Blanco” amb la recollida de taps de plàstics.

17. NORMES GENERALS ADMINISTRATIVES
La Secretària tindrà l'horari de Dilluns a Divendres de 17:30 a 20:30 hores.
El Director tindrà el següent horari d'atenció: Dimarts de 16 a 17:30 i 19:30 a 20:30 hores, Dimecres
de 16 a 17 hores i Dijous de 16 a 17:30.

DISPOSICIÓ FINAL
El present projecte de l'Escola de Música de l'Artesana entrarà en vigor a partir de la seua
aprovació en el primer claustre del dia 19 de Setembre del 2018 i podrà ser modificat sota la
proposta d'alguna aportació del Claustre o Direcció.

10
96 184 03 93

Plaça Major Nº 3 (Catarroja)

www.lartesana.org/escola

smlartesana@gmail.com

