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ORGANIGRAMA DEL CENTRE  

 

ORGANIGRAMA DEL CENTRE 

La Societat Musical Unió de Pescadors compta amb una escola de música oficial no reglada, inscrita dins 

del registre de centres docents de la Comunitat Valenciana, i està organitzada i gestionada per una 

secretaria, un administrador, un Director de la escola i un claustre de professores, tot baix la supervisió 

de la junta directiva de la societat. A la vegada,  el claustre de professores se divideix en diferents 

departaments: Departament de Llenguatge Musical  (professores de llenguatge musical e iniciació), 

departament de Direcció (directores de conjunto  instrumental, banda de educands, cor i coral), 

Departament de Escola Infantil (professores de sonosfera i jardí), Departament de Vent Metall 

(professores de instrumentes de vent metall), Departament de Vent Fusta (professores de instrumentes 

de vent fusta), departament de corda i percussió (professores de instrumentes de corda i percussió), 

Departament de Aula Moderna (professores de taller de Jazz y Llatina). 

La escola se alberga en el emblemàtic edifici “Casinet” calle José Benlliure 272 Valencia.  

 

CALENDARI ESCOLAR I HORARI LECTIU 

El curso se organitza a través del calendari escolar, el qual se inicia el primer dia lectiu de setembre i 

finalitza el últim dia lectiu de juny. Aplicant el calendari escolar vigent de la localitat on se localitza dita 

Societat (Valencia) per als períodes i els dies festius. La data dels claustres, audicions, concerts i exàmens 

se debatrà en el claustre inicial, així com la resta de activitats de la escola, ja siguen per part dels 

professores o dels alumnes. 

El horari de la Escola, serà preferentment per les vesprades, sense excloure la possibilitat de 

establir classes per els matins o dissabtes, per acord entre alumne y professor.  

Se establirà un horari especial en las activitats realitzades en motiu de la SMUP cultural i/o les 

vacances d’estiu.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMES D’APRENENTAGE 

EL CURS  

APERTURA: A criteri de la direcció de la escola, se podrà realitzar una reunió on assistirà el 

President de la Societat, Director de la Escola, alumnes, pares i mares de alumnes. Es farà un breu 

resumen del curs anterior i se presentaran les novetats i projectes referents al nou curs, quedant 

oficialment iniciat.  

LES CLASSES: els cursos estaran estructurats de la següent manera:  

1. Sonosfera. Cursos: 1º, 2º, 3º. 

2. Jardí Musical. Cursos: 1º, 2º. 

3. Iniciació Musical. Cursos: 1º, 2º. 

4. Llenguatge Musical. Cursos: 1º, 2º, 3º 4º.  

5. Curso Adaptat a la superació de la Proba d’accés al grau mitjà.  

6. Altres cursos de reforç. 

7. Llenguatge Musical Adults. Cursos: iniciació, mig i avançat. 

8. Instrumento. Classes personalitzades.  

9. Conjunto Instrumental: vent i percussió. Corda fretada. Corda polsada. 

10. Banda de Educands.  

11. Cor: Infantil i de veus mixtes. 

12. Secciones instrumentals del a banda simfònica.  

 

Les classes de llenguatge musical tindran una duració de 1 hora i 30 minuts setmanals, repartides 

en dos classes de 45 minuts o en una classe, a criteri del claustre de professores. 

Les classes de instrument tindran una duració de 45 minuts a la setmana.  

Quan un professor canvie una classe per motius justificats (malaltia o obligacions inexcusable), 

deurà notificar-lo al Director i deurà recuperar eixa classe el abans possible.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Si un alumne falta a classe sense avisar, el professor deurà  notificar-lo en les fulles d’assistència.  

El professor presentarà al inici del curs una programació didàctica que deurà complir en la mesura 

del possible.  

quan se produïsca alguna incidència, esta serà indicada per el professor en el quadern de 

incidències destinada per això. 

El tall para determinar la edat del alumnat es el 31 de desembre.  

Un alumne nou amb vuit o més anys començarà per llenguatge musical 1º curs, sense passar por 

ningun curs del aula infantil.  

Si algun alumne de iniciació demostrara tindre bones aptituds se li donaria la possibilitat de 

començar amb instrument sempre que el professor y el director ho crega oportú.  

La escola te una oferta formativa molt amplia que avarca des dels 0 anys amb la assignatura Sonosfera 

(sensibilització musical), fins qualsevol edat en el aula d’adults. 

També se ofereixen diferents assignatures instrumentals tant individuals com col·lectives. 

Este curs se ha realitzat una aposta per nous projectes, els quals se han estructurat i continuaran en els 

pròxims cursos, com el treball a l’aula virtual (metodologia i programació virtual i telemàtica). 

El programa d’aprenentatge de la nostra escola ve detallat per assignatures al reglament intern, en el 

article 12 apartat segon dedicat a les classes que se imparteixen en la Societat Musical Unió de 

Pescadores. 

El programa d’aprenentatge se pot organitzar en cinc àrees. 

 

ESCOLA INFANTIL  

Dedicada a la formació d’alumnes menors de 8 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sonosfera 

Assignatura dividida en 3 fases per alumnes de 0 a 3 anys inclús. 

Esta assignatura promou desenvolupar de forma mes sensitiva, la personalitat dels alumnes i apropar-

los amb major vincle als seus pares a través de la música.  

Es una assignatura col·lectiva d’una única sessió setmanal amb una durada de 45 minuts. 

 

Jardí Musical 

Assignatura dividida en 2 fases per alumnes de 4 i 5 anys. El alumne va coneixent els elements musicals 

i desenvolupant diferents parts sensitives i de coordinació a través del joc musical.  

Es una assignatura col·lectiva de dos sessions setmanals amb una durada de 45 minuts cada una. 

 

Iniciació Musical 

Assignatura dividida en 2 fases per alumnes de 6 i 7 anys. El alumne ja se inicia en els conceptes de la 

música com la lectura, la audició, coneixements teòric-pràctics, ets, sempre a través del joc i el 

dinamisme. 

Es una assignatura col·lectiva de dos sessions setmanals amb una durada de 45 minuts cada una. 

 

ESCOLA ELEMENTAL SMUP 

Dedicada a la formació musical elemental, equivalent al grau elemental de ensenyança reglada, la qual 

inclou les següents assignatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Llenguatge Musical 

Assignatura temporalitzada en 4 cursos, amb una edat mínima de inici de 8 anys. S’instrueix a l’alumne 

en la pràctica del llenguatge musical, els seus conceptes teòrics i els seus exercicis auditius. Tot enfocat 

adquirir al nivell elemental de la ensenyança del conservatori, però sense descuidar els nous tipos de 

formació per adquirir major diversitat i millora educativa. 

Es una assignatura col·lectiva de dos sessions setmanals amb una durada de 45 minuts cada una. 

 

 Instrument 

Cursos d’instrument a partir de 7 anys. Classes individuals de 45 min/setmanals, en la especialitat 

d’instrument que se haja elegit. L’alumne podrà realitzar mes cursos que els quatre anys d’elemental, 

puguen ser un reforç d’estudi tant del conservatori oficial, com un propòsit de superació del propi 

alumne, ajudant així a la millora del nivell de les diferents agrupacions de la Societat. 

 

Conjunt vocal 

Assignatura col·lectiva de 1 hora setmanal. Se treballen conceptes de vocalització, de col·locació de la 

veu i afinació. 

 

Conjunt instrumental 

Assignatura col·lectiva de 1 hora setmanal. Se treballen amb instruments en la seva primera etapa de 

aprenentatge, segon i tercer curso de instrument. Esta assignatura ajuda a la coordinació, equalització 

i afinació de forma col·lectiva. També existeixen les col·lectives de piano, i orquestra de corda, conjunt 

de guitarres. 

 

Banda de educands 

Assignatura idèntica a conjunto instrumental, però de 2 hores de duració setmanal, i amb alumnes de 

nivell mes avançat, 4 curs i ensenyances professionals. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESCOLA D’ADULTS 

Dedicada alumnes majors de 16 anys. 

 

Aula d’adults 

Esta assignatura es tracta de la mateixa que llenguatge musical, però  dividida en 3 nivells (iniciació, 

mig, avançada), i adaptada alumnes adults, amb edat superior als 16 anys per un millor 

desenvolupament i adaptació de l’assignatura.  

 

Coral mixta 

Assignatura del mateix funcionament que la coral infantil, però amb veus adultes i de 2 hores de 

duració setmanal. 

 La assignatura de instrumento, al ser individual no requereix ninguna adaptació. 

 La assignatura de conjunto instrumental i la banda de educands, se ha volgut integrar 

als alumnes amb diferents edats, per així també realitzar un treball de transversalitat, 

on puguen conviure, experimentar i aprendre alumnes amb diferents edats. 

 

AULES D’AJUDA 

Aules de contingut específic, com poguera ser millora, ajuda  en una assignatura específica, 

assignatures per probes, o altre tipo de assignatures amb la mateixa finalitat. En esta secció no hi 

haurà distinció per edat. 

 

C.A.P.  EE.PP 

Curs Adaptat Probes Accés a Ensenyances Professionals. Un curso de 1 hora y 30 min/setmanals, 

exclusivament per alumnes que vulguen presentar-se a les ensenyances oficiales en conservatoris 

professionals. El contingut d’aquest curs i la metodologia està adaptada per poder realitzar les probes 

als conservatoris. 

 

 



 

 

 

 

 

Perfeccionament Musical 

Alumnes que finalitzen les ensenyances elementals i vulguen continuar estudiant o reforçant els seus 

estudis oficiales o no. 

 

Cámara i Seccions Banda 

Treball en grups cambristics o per seccions de cordes. Classes voluntàries per a músics titulares de la 

banda simfònica, amb la intenció de millorar el seu nivell tant individual com en col·lectiu. 

 

AULA MODERNA  

Assignatures que estan fora del estudi clàssic. 

 

Taller de Jazz 

Assignatura col·lectiva teoricopràctica de 1 hora i 30 min/setmanals, on els alumnes aprenen de forma 

bàsica, elements harmònics, melòdics i rítmics de la literatura del jazz i la seva improvisació. 

 

Taller de música Llatina 

Assignatura col·lectiva teoricopràctica de 1 hora i 30 min/setmanals, on els alumnes aprenen de forma 

bàsica, elements harmònics, melòdics i rítmics de la literatura de la música llatina. 

 

Batucada 

Elaboració d’un taller de batucada de 1 hora/setmanals, on la música i el ritme siga el denominador 

comú del grup. En ell, podran integrar se tot tipo d’alumnes (alumnes de percussió, altres alumnes, 

alumnes nous sense experiència, ets). A part de treballar els diferents estils i ritmes de la música de 

percussió brasilera, també servirà com un element mes dintre de la societat del treball de 

transversalitat.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLA D’AVALUACIÓ I PLA DE MILLORA 

FORMA D’AVALUACIÒ 

Cada assignatura organitzarà el curs basant-se amb la programació de la seua assiganatura. La 

forma i percentatge de qualificació serà pròpies d’esta programació. 

No obstant, des de la escola es marcaran unes pautes de control general, per a que els tutors 

dels alumnes puguen observar el seguiment de l’alumne al curs. Aquestes pautes no estan 

marcades per els trimestres, sinó que poden fer-se entrega quan el professor crega convenient. 

De penen el tipus de ensenyança (instrument, llenguatge, conjunt vocal, conjunt instrumental, 

iniciació, jardí), els items a valorar seran uns o altres, i també el valor de cada punt valoració.  

Jardí 

Items i valor de avaluació 

Iniciació 

Instrument 

Llenguatge musical 

Conjunt vocal 

Conjunt instrumental 

Finalment, el alumne promocionarà de curs si el professor indica en les qualificacions de la 

avaluació final APTE ( promocionarà) o NO APTE (no promocionarà). 

 

INFORMES DE CURS 

Al finalitzar cada curs, el professors de cada assignatura deurà completar un informe de memòria, en el 

qual reflectisca, una valoració general del curs, un acta de qualificacions, un informe individual de 

alumnes aprovats, un informe individual de alumnes suspesos i el seu pla de millora, un informe de 

memòria d’activitats complementaries, i un informe de millora de l’assignatura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TUTORIES I REUNIONS 

Se realitzaran 4 claustres de professors al llarg del curs. El primer el dia antes de la apertura del 

curs, on es ficarà al corrent de les novetats per el curs que comença. La resta, al finalitzar cada 

trimestre. No obstant, el Director realitzarà quantes reunions considere necessàries amb tots o 

parts dels professores.  

El director estarà en contacto permanent amb la totalitat dels professores per estar al corrent de 

la evolució dels alumnes.  

El claustre de professores es un òrgan col·legiat en la toma de decisions per a la proposta de 

iniciatives que tindran que ser avaluades i aprovades, al seu cas, per la Junta Directiva. Estes 

matèries son:  

 El funcionament de la Escola  

 Modificació o inclusió de articles en el presente reglament.  

 Activitats de índole escolar. Inclusió de noves ofertes formatives tant en període lectiu 

com en període festiu.  

 Qualsevol altra que tinga relació directa amb la Escola de música.  

 El claustre de professores, estarà integrat per les següents persones, amb veu i vot:  

 La totalitat dels professores titulares, i el Director de la Escola.  

 En el claustre de professores, se adoptaran acords per majoria simple dels seus 

integrants. En cas de empate, el Director compta com vot de qualitat.  

 El Director de la Escola presentarà la proposta, sol·licitud, queixa, per escrit a la Junta 

Directiva, la qual podrà estimar o desestimar, de forma motivada.  

 En caso de estimació, los aprovarà i velarà per el seu compliment disposant els mitjos 

econòmics, materials o humans per al bon funcionament.  

 En cas de que la aprovació suponga una modificació del presente reglamento, se seguirà 

el mateix procés, que per a la resta de modificacions reglamentaries.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Director tindrà horari de tutories per parlar amb els tutors que així ho desitgen.  

Tots els professores atendran als tutors dels alumnes dins del temps de la classe del seu fill en 

les classes individuals, a les col·lectives deurà sol·licitar cita amb el professor per poder realitzar 

la tutoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROJECTES EDUCATIUS 

ELEBORACIÓ DE PROJECTES EDUCATIUS I CULTURALS 

Diferents activitats que puntualment es realitzen al llarg del curs, les quals tenen un caràcter 

socioeducatives. 

També com projecte col·lectiu de la escola de música se ha elaborat un pla estratègic de 4 cursos, on 

poder direccionar l’escola i els seus projectes en un termini a curt i mig termini. 

 

Escola d’estiu 

Ampliació d’estudi musical al llarg del mes de Juliol amb classes musicals i activitats socioeducatives. 

 

Conte musical 

Elaboració completa (guió, escenografia, música i decoració) de una historia musical (conte musical). 

La elaboració es portarà a cap per totes les aules de la escola, i seguen assessorades per els professors. 

 

SMUP Cultural 

Mes cultural on se realitzen diferents activitats com talleres, conferencies, masterclass, concerts, 

audicions, etc. 

 

Desfile Cabanyal-New Orleans 

Projecte de visualització per als veïns i veïnes, de la diversitat musical en el mon de les bandes al estil 

modern, en concret al Jazz. Elaborant un concert dinàmic, participatiu i de qualitat, on el públic participa 

de forma directa amb el desfile, creant així un nexe d’unió de diferents cultures a través d’un element 

en comú que es la música. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Projectes d’integració social 

Col·laboració amb el col·legio parroquial Santiago Apòstol, on a través de un procediment de selecció 

per part del col·legi, oferixen a l’alumnat la possibilitat d’aprendre música de forma subvencionada en 

la societat i fer un doble treball d’educació i integració. 

 

Concerts didàctics 

Es un projecte educatiu i de sensibilització per als mes menuts i els seus tutors de la importància de 

escoltar, sentir, emocionar-se, jugar amb la música ja siga de forma activa o passiva.  

 

AUDICIONS y CONCERTS 

Se realitzaran un mínim de dos audicions o concerts al llarg del curs.  

Els professores entregaran al centre, amb cinc dies de antelació, el programa de la audició 

especificant: Obra, Autor, Duració de la obra, alumne, instrumento, materials que se necessiten 

(cadires, faristols, piano…)  

 

 


