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Dins de l'àmbit artisticoexpressiu i l’àrea de Música i Arts Escèniques, tenim com a

propòsit, donar cabuda a una formació que tinga com a finalitat desenvolupar la nostra

tasca en les aules del present i del futur. Les línies estratègiques que plantegem, aniran

referides a diferents metodologies pedagògiques, la innovació, la formació en

aprenentatges cooperatius i una formació que contribuïsca a afavorir el context

particular de cada docent, sense oblidar l'avaluació com a eina clau per veure si la

finalitat del procés formatiu s'ha complit i aquesta formació ha arribat al nostre alumnat.

Entre tots/es, hem de contribuir a aconseguir que l’ensenyament de la Música i les Arts

Escèniques siga una tasca enriquidora i motivadora per l’alumnat i per fer que la nostra

matèria siga eix fonamental en l’educació artística i en conseqüència, en l’educació

integral de les persones.



Musicaula: música en acció, és una jornada formativa
dirigida a docents de l'especialitat de música. Entre els
seus objectius podem destacar la presentació de grans
projectes educatius a l'àmbit musical, l'intercanvi
d'experiències educatives i l'actualització pedagògica a
l'àmbit artisticoexpressiu, afavorint el treball col·laboratiu
i en context mitjançant tallers formatius pràctics.

MUSICAULA: 

MÚSICA EN ACCIÓ!

 

JORNADA DE 8 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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Amb la jornada ESCÈNICA, volem iniciar un camí on
trobar-nos, realitzar tallers pràctics, i molt important,
construir xarxes per posar en contacte tot aquell
professorat d’infantil, primària, educació especial i
secundària, interessat en les arts escèniques, així com per
poder intercanviar experiències, per tal de connectar l’art i
l educació. També per iniciar-se o reforçar la formació en
arts escèniques, per a que l’acte d’aproximació al teatre o
la dansa no siga un exercici merament irreflexiu
d’entreteniment , sinó que permeta desenvolupar la
pròpia creativitat a la vegada que la responsabilitat,
l’esperit crític, la consciència i l expressió cultural. 

ESCÈNICA: 

LES ARTS ESCÈNIQUES A L'AULA
 

JORNADA DE 8 HORES
TOTS ELS NIVELLS 

Música i Arts Escèniques
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Les Jornades de Teatre a l'Educació són un punt de  trobada i de
motivació per als docents interessats en l'educació de les arts
escèniques a l'aula, tant per als que vulguen iniciar-se, formar-se i
conéixer experiències realitzades per altres companys, com per als
que ja han treballat el teatre a l'aula. 
Volem oferir un espai per compartir, gaudir i aprendre amb
ponències i tallers vivencials, així com per donar a conéixer
experiències teatrals en l'educació secundària i el batxillerat.  

JORNADES DE TEATRE A L'EDUCACIÓ
 

JORNADA DE 8 HORES
LLOC: CASTELLÓ, VALÈNCIA, ALACANT
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
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En aquesta formació farem una reflexió sobre les
implicacions de canvi metodològic i d'avaluació que
requereix el treball per competències.
A més, plantegem la programació per competències:
planificació i disseny d'Unitats Didàctiques Integrades.
Principis, tècniques i instruments per a una avaluació
formativa i autèntica i creació d'instruments propis per a
una avaluació competencial.

PROGRAMEM PER COMPETÈNCIES A L'ÀMBIT
ARTÍSTIC: MÚSICA I PLÀSTICA
 

CURS ONLINE 30 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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Amb aquest curs a distància pretenem donar
recursos digitals i metodològics per als docents de
música:
1. Edició de partitures
2. Edició d’àudio
3. La classe invertida (flipped classroom)
4. L’ensenyament a través del joc (gamificació)

COMPETÈNCIA DIGITAL
A L'AULA DE MÚSICA
 

CURS ONLINE 30 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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El projecte LOVA és un projecte globalitzat amb un
enfocament eminentment pràctic. Al llarg d'aquest curs
volem que visques la mateixa experiència que vas a proposar
viure a la teua classe. Al llarg de 30 hores formaràs una
companyia d òpera, coneixeràs les professions, crearàs un
equip de treball i estrenaràs davant del públic la teua pròpia
òpera.
 L'òpera es converteix en una plataforma per transformar la
teua aula i convida el teu alumnat a superar un gran repte.
Mostraran el que són capaços de fer quan es confia en les
seues sorprenents capacitats.

LÓVA: L'ÒPERA COM A
VEHICLE D'APRENENTATGE

CURS DE 40 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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Amb aquesta formació es pretén abordar els
llenguatges artístics a l'aula d'infantil des d'una visió
multidisciplinar-transdisciplinar.
El curs es planteja des de la importància de les arts 
a l'etapa d'infantil com a eina fonamental per al
desenvolupament integral dels infants.
S'ofereixen propostes i recursos, tallers, espais de
reflexió, i  comunicacions d'experiències portades 
a la pràctica.
Els tallers tenen caràcter participatiu per tal d'oferir
eines didàctiques que possibiliten la seua aplicació 
a l'aula.

EXPRESSART. ELS LLENGUATGES ARTÍSTICS A
L'AULA D'INFANTIL
 

ADREÇAT A: EDUCACIÓ INFANTIL
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Es tracta d'un taller de propostes musicals principalment per a
infantil. Pretén oferir recursos per fer música a l'aula a partir de
recitats, contes, cançons, sons, ritmes, jocs, músiques, poemes,
danses i audicions. 
Consta de 3 parts: la primera dona protagonisme a les cançons
relacionades amb contes, recitats... La segona treballa les
qualitats del so,  i la tercera proposa un recull de cançons de
diferent tipologia i d'altra banda es proposa una creació nova.

CANÇONS,

CONTES, SONS

TALLER DE 9 HORES
ADREÇAT A: INFANTIL, MÚSICA 1R CICLE,

                            INCLUSIVA, PLURILINGÜISME 
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Podem definir la Psicologia de la música com a "Part de la
Psicologia que s'encarrega d'estudiar la influència de la música en
l'ésser humà". En aquest àmbit s’inclouen tant les emocions i la
música, com la memòria musical, l'adquisició d’habilitats musicals,
la percepció musical, l’escolta, etc.» (Gual, 2015).  
El taller MUSIQUE: Psicologia musical, pretén donar a conéixer
l'àmbit de la Psicologia aplicada a la música. Amb aquest taller es
donaran nocions per poder aplicar la música com a ferramenta per
treballar la comunicació, les emocions i els processos cognitius, i
elaborar activitats per treballar a l'aula, tenint com a eix la
psicologia musical. 

MUSIQUE:

PSICOLOGIA MUSICAL
TALLER DE 12 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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Soundpainting és el llenguatge universal de senyals per a la
composició multidisciplinària en viu, el qual és interpretat per
músics, actors, ballarins i artistes visuals. En l'actualitat (2016) el
llenguatge està compost per més de 1500 gestos que són
utilitzats pel soundpainter (compositor) per indicar el tipus de
material que desitja dels intèrprets. Aquest realitza una
composició mitjançant la variació de diferents paràmetres.
Amb aquest llenguatge es desenvolupa entre altres habilitats
la creativitat, la confiança, la memòria o la inclusió d'una
manera molt original i dins d'un enfocament contemporani.

SOUNDPAINTING.

UN NOU LLENGUATGE ARTÍSTIC A L'AULA
 
TALLER DE 9 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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“no existeix la partitura, no existeix l'error...”
 



Us proposem fer un “redescobriment” del podcasting a
l’aula i de la seua capacitat de suport en l’aprenentatge i en
el treball col·laboratiu i cooperatiu. A més a més, es tracta
d’una eina molt potent a nivell comunicatiu i emocional
amb la qual podem avaluar per competències i treballar
aspectes tan importants com la inclusió i la coeducació.
A les Jornades podrem conèixer de prop el món de la ràdio
de tercera generació de la mà de professionals i docents
que ja ho apliquen a les seues aules. I tindrem intercanvi
d’experiències i una formació inicial amb diversos tallers
divulgatius.

JPODCAST: POSA'T A GRAVAR
 

JORNADA DE 8 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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Taller formatiu multidiciplinar adreçat a docents
de Música i Educació Física.
Descobrir les possibilitats del cos com a
instrument musical amb l'ajuda de les pilotes de
bàsquet com a recurs per a produir ritmes
corporals i crear música. Aconseguir que els
participants siguen capaços de dissenyar
coreografies o com a part de muntatges artístics
individuals o col·lectius. Donar eines al
professorat per a treballar de forma
interdisciplinària l'expressió corporal.

RHYTHM & BASKET
 

TALLER DE 8 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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Aquesta Jornada está formada per tallers de
diferents disciplines artístiques, destinada a donar
recursos al professorat per treballar la inclusió a
través de l’educació artisticoexpressiva (música,
expressió física, arts plàstiques i visual). També
comptarem amb l aportació de coneixements de
reconegudes professionals en la matèria.

LA INCLUSIÓ I L’ENSENYAMENT
ARTISTICOEXPRESSIU
 

JORNADA DE 8 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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Aquesta formació té com objectiu principal
conèixer i utilitzar l'ukelele com instrument
d'acompanyament en les classes de música i
infantil. Conèixer i adquirir les nocions
tècniques bàsiques de posició i pulsació per a
la interpretació d'acords  i adaptar un
repertori bàsic escolar.

INICIACIÓ A L'UKELELE
 

TALLER DE 9 HORES
TOTS ELS NIVELLS 
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AIXÒ ÉS RITME!
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Proporcionar coneixements i recursos vinculats a l'aplicació
de l'activitat motriu i la pedagogia musical. Facilitar el
desenvolupament expressiu i la consciència corporal de
l'alumnat mitjançant la integració del temps, el ritme, les
estructures coreogràfiques i el llenguatge de la dansa.
Afavorir el desenrotllament de l'atenció, la memòria, la
cohesió grupal, la responsabilitat i la disciplina creativa.
Traduir al ritme corporal seqüències rítmiques conegudes,
tant tradicionals com actuals. Descobrir el cos com a
instrument musical. Experimentació rítmica amb objextes
sonors poc convencionals, etc

TALLER DE 9 HORES
TOTS ELS NIVELLS 



RESISTÈNCIES 

ARTÍSTIQUES
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L'objectiu d'aquesta convocatòria és incorporar els
llenguatges de la creació contemporània en els processos
d'aprenentatge. Es pretén ampliar l'àmbit professional de
les creadores i creadors per mitjà de la producció de trenta
projectes artístics col.laboratius en trenta centres escolars
de la Comunitat Valenciana.
Els projectes tenen una durada de tres mesos, en els quals
els creadors seleccionats, mitjançant convocatòria del
CMCV, desenvolupen el seu projecte en els centres
educatius junt al professorat i l'alumnat. 

CURS 40 H
ALACANT / CASTELLÓ / VALÈNCIA
TOTS ELS NIVELLS 



ABPA. 

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES ARTÍSTICS
 

 
CURS A DISTÀNCIA  32 HORES
TOTS ELS NIVELLS // FORMACIÓ D'ÀMBIT
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L'objectiu és desenvolupar la metodologia de l'Aprenentatge Basat en
Projectes (ABP) a través de la creació d'un projecte artístic al centre
educatiu, Aquesta formació parteix d'un marc teòric comú i,
seguidament, es proposen una sèrie de càpsules formatives, que
donen resposta a continguts essencials i metodologies aplicables a la
consecució d'un ABPA de centre.
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Aquesta Jornada serà una continuació del Congrés d'àmbit
artisticoexpressiu L'Artèria, que va tindre lloc a l'octubre de
2018.
En aquestes jornades es pretén reflexionar sobre com els
ensenyaments artístics i expressius poden creuar-se i
generar projectes interdisciplinars.

L'ARTÈRIA
JORNADES

JORNADA DE 8 HORES
TOTS ELS NIVELLS 


