
2020

2021
CATÀLEG FORMATIU // ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU

MÚSICA  I  ARTS  ESCÈNIQUES



P
R
E
S
E
N
T
A
C
IÓ

Dins de l'àmbit artisticoexpressiu, a l’àrea de Música i Arts Escèniques, tenim com a propòsit
per al curs 2020-2021, la consolidació d'un projecte formatiu que té com a finalitat el
desenvolupament de les nostres línies de treball en els centres educatius de la Comunitat.
Volem donar resposta a les necessitats formatives del professorat de l'àrea però també del
professorat en general, convençuts del valor pedagògic, social i transformador que les
pràctiques artístiques poden tindre a l'escola. 

Donada la situació d'excepcionalitat sobrevinguda per la pandèmia del COVID-19, durant aquest
curs reforçarem l'oferta de formació online, la creació de recursos al nostre web i les sessions
de treball mitjançant videoconferències.

Entre tots i totes, hem de contribuir a aconseguir que els ensenyaments artístics suposen un
aprenentatge enriquidor i motivador per a l’alumnat, i fer que les nostres matèries: Plàstica i
Visual, Audiovisuals, Música, Arts Escèniques i Educació Física, siguen un eix fonamental en
l’educació integral del nostre alumnat.



L’àrea de Música i Arts Escèniques del CEFIRE artisticoexpressiu configura el seu projecte formatiu

al voltant de cinc eixos fonamentals:
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FORMACIÓ ESPECÍFICA DE L'ÀREA MÚSICA

FORMACIÓ D'ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU

FORMACIÓ INTERCEFIRE

Aspectes curriculars i metodològics específics de l'àrea de Música i Arts Escèniques.

Formació multidisciplinar de l'àmbit artisticoexpressiu: Arts Plàstiques i Visuals, Audiovisuals, Música, 
Arts Escèniques i Educació Física.

Coordinació amb l'àmbit artisticoexpressiu dels diferents CEFIRE territorials i col·laboració amb la resta de
CEFIRE específics: CTEM, HUMANÍSTIC I SOCIAL, INCLUSIVA, INFANTIL, PLURILINGÜISME.
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ALIANCES INSTITUCIONALS
Col·laboració amb institucions culturals, centres de producció cultural, Ajuntaments, Universitats i
associacions: Centre de Innovació Las Naves, IVC (Institut Valencià de Cultura), Seu universitària La Nau etc.

CREACIÓ DE RECURSOS
Elaboració de recursos i publicació de materials didàctics de les diferents formacions. Investigació.



PRIMER TRIMESTRE



COMPETÈNCIA DIGITAL
A L'AULA DE MÚSICA

Edició de partitures (Musescore).
Edició d'àudio (Audacity).
Edició de melodies amb loops, ritmes i efectes
(Bandlab).
Creació de melodies a partir d'un text donat.
Diseny d'un acompanyament sobre una melodia
creada.
Utilització dels programes treballats per a
l'elaboració d'un projecte final.

Amb aquest curs a distància pretenem donar
recursos digitals i metodològics per als docents de
música:

CURS ONLINE 30 HORES
INTERNIVELL
IMPARTIT PER JESÚS DEBÓN

Música



INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ PER
COMPETÈNCIES A L'ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU
MÚSICA / EF / EPVA

En aquesta formació es fa una reflexió sobre la
programació per competències en l'àmbit
artisticoexpressiu, abarcant les especialitats de Música,
Educació física i Arts plàstiques. En ella s'abordaran 
les principals implicacions, com son el disseny, la
transposició didàctica, l'avaluació, les metodologies i
enfocaments, així com es procurarà possibilitar 
un banc de recursos.

CURS ONLINE 30 H 

INTERNIVELL

Música, EF, EPVA



INICIACIÓ A L'UKELELE

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 i sobretot gaudir amb aquest
instrument i donar-ho a conèixer al nostre
alumnat.

CURS A DISTÀNCIA DE 20 HORES
INTERNIVELL
IMPARTIT PER ISABEL CABALLER
OCTUBRE-NOVEMBRE

Música



DE-CONSTRUIM LA MÚSICA: 

ANEM DE CONCERT!

Música

JORNADA A DISTÀNCIA DE 8 HORES
INTERNIVELL
DEL 19 AL 23 D'OCTUBRE 

Aquesta és una formació didàctica per gaudir d'un concert i que
el professorat puga després fomentar l'interés en el nostre
alumnat. També es treballen els processos cognitius que
participen en el procés d'audició i s'analitza  què es un concert
com a acte de comunicació artística i la necessitat d'escolta
activa per part del públic per a una comunicació eficient i
comprensiva de la música, per tal de fomentar aquesta escolta en
l'alumnat i oferir al públic assistent al concert, mitjançant 
 comentaris i exemples musicals, una visió més enriquidora del'
obra a interpretar i poder assistir juntament amb l'alumnat.



AIXÒ ÉS RITME!

Música, Arts Escèniques, Educació física

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
objectes sonors poc convencionals, etc

TALLER DE 8 HORES
INTERNIVELL
A DISTÀNCIA



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, per 
tal de connectar l’art i l educació. 
Tallers adaptats a les circumsàncies actuals, per
seguir treballant les arts escèniques a l'aula, amb
propostes metodològiques creatives i expressives,
mitjançant la improvisació, la veu i la dansa.

ESCÈNICA: 

LES ARTS ESCÈNIQUES A L'AULA

C/ Jeroni de Monsoriu, 19. València

Dissabte 24 d'octubre de 2020

                                 Les arts escèniques a l'aula

Cefire d'Educació Infantil

TALLERS A DISTÀNCIA 8 HORES 

INTERNIVELL
DEL 27 D'OCTUBRE AL 7 DE NOVEMBRE

Arts Escèniques



ESCÈNICA: EL CIRC

Amb la jornada ESCÈNICA, volem iniciar un camí on
trobar-nos i realitzar tallers sobretot pràctics. També
per iniciar-se o reforçar la formació en arts escèniques, i
en aquest cas, del circ, per a que l’acte d’aproximació 
 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.  Aquesta formació la
dedicarem als malabars, titelles, teatres de la llum o el
món del clown, des d'on construirem els coneixements
expressius al voltant de l'apassionant món del circ.

JORNADA A DISTÀNCIA  8 HORES

INTERNIVELL

DEL 4 AL 25 DE NOVEMBRE

Arts Escèniques



VIATGE MUSICAL PER LLIUREX

Amb aquesta pretenem adquirir competències
bàsiques per a l'elaboració i l'edició de partitures
musicals i materials relacionats per al seu ús en
l'aula, emprant Musescore. Adquirir les
competències bàsiques per editar amb Audacity.
Competències necessàries per a la creació,
maquetació i edició de vídeos de contingut musical
o un altre tipus de material audiovisual relacionat,
de cara a la seua utilització en el aula mitjançant
Openshot. Planificar i elaborar tasques didàctiques
emprant les eines audiovisuals i donar interactivitat
als materials audiovisuals realitzats.

CURS DE 32 HORES

INTERNIVELL

A DISTÀNCIA

DEL 9 NOVEMBRE AL 6 DESEMBRE

Música



FORMACIÓ PER A ESCOLES DE MÚSICA I DANSA

CURSOS A DISTÀNCIA

JORNADES

TALLERS

Música



SEGON TRIMESTRE



Dibuixar al so es un projecte de l'Associació Valenciana de
Professorat de Dibuix que es va iniciar en 2013  a l'IES Lluís
Vives de València. 
Enguany es realizarà la formació online amb l'artista Lucía
Peiró i una posada en comú del treball realitzat amb
l'alumnat a l'aula, al Centre del Carme Cultura
Contemporània (València) el dia 8 de maig*.
Un dels  principals objectius d'aquesta proposta és motivar
l'alumnat per dibuixar, escoltar, interpretar música y
dansa juntament amb la performance i l'audiovisual.

DIBUIXAR AL SO

CURS  SEMIPRESENCIAL 20 HORES

ALACANT / CASTELLÓ / VALÈNCIA

SECUNDÀRIA / BACHILLERT

GENER /MAIG 2021

IMPARTIT PER LUCÍA PEIRÓ

*Sempre en funció de l'evolució de la pandèmia.

EPVA, Música, Arts Escèniques



Amb la formació “Creació de videojocs contra
el canvi climàtic”  pretenem proporcionar una
metodologia per a integrar curricularment el
procés de creació de videojocs a les aules
d'educació primària i secundària des d'una
perspectiva artística i de consciència
ecològica davant el canvi climàtic. Aquesta
acció s’emmarca dins el projecte “Planeta
Debug” de la Universitat Jaume I i la Fundació
Carasso.

PLANETA DEBUG
TALLER DE CREACIÓ DE VIDEOJOCS 

CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

FORMACIÓ ONLINE 20 H

INTERNIVELL

DEL 18 DE GENER AL 14 DE FEBRER

Música, EF, EPVA



L'objectiu d'aquesta formació 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.

ABPA
APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES ARTÍSTICS

CURS ONLINE 32 H

INTERNIVELL

IMPARTIT PEL CEFIRE ARTISTICOEXPRESSIU

Música, EF, EPVA



L'ESCOLA DANSA

Aquest projecte naix amb la finalitat de
fomentar la creativitat artística a través del
treball cooperatiu entre les escoles i les
bandes de música.
La idea és mantindre viva l'espurna creativa 
i artística de 'L'escola canta' i crear un
producte artístic de qualitat que se sume a les
iniciatives que pretenen mantindre viva la
cultura als nostres pobles.
La formació tindrà com a objectiu el facilitar
les eines al professorat que participa, amb
materials coreogràfics, musicals i audiovisuals.

TALLER 20 HORES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Música, EPV, EF



RECURSOS MUSICALS PER A MESTRES D'INFANTIL

Curs adreçat a mestres d'infantil. Ofereix recursos
pràctics per a l'ensenyament de la música en aquesta
etapa, sobre la  cura i exploració de la veu. Acosta al
coneixement de metodologies i jocs per treballar el
ritme, el moviment i les danses.. Es treballen audicions
musicals actives mitjançant contes dramatitzats
i musicogrames, s'exercita la tècnica adequada per 
als instruments de percussió escolars amb activitats
pràctiques i aplicables. Tanmanteix, pretén introduir
en la didàctica dels conceptes musicals bàsics
i debatre sobre l'organització i preparació de les
classes de música en l'etapa infantil.

CURS ONLINE DE 30 HORES

INFANTIL

IMPARTIT PER SÒNIA FERRER

Música



CREACIÓ DE RECURSOS MUSICALS

Curs on es donen a conéixer diferents eines TIC
per a què els docents elaboren els seus propis
materials i recursos educatius.
Consta de quatre mòduls diferenciats, tots
quatre enfocats a la creació de diferents
recursos: edició de vídeos per al treball dels
alumnes, edició i experimentació amb el so (el
paisatge sonor), eines de maquetació i disseny
d'activitats diverses, elaboració de vídeos basats
en la pràctica de la percussió corporal i amb
objectes.

CURS A DISTÀNCIA DE 20 HORES

INTERNIVELL

IMPARTIT PER: LIDÓN VALER, PAU MONFORT, ANNA PITARCH I ANNA ALFONSO

Música 



ESCÈNICA DANSA

Els tallers ESCÈNICA DANSA són una
proposta d'aproximació a diferents tipus de
dansa per portar a les aules, en els quals es
treballa fonamentalment l'expressió i
conciència corporal, la creativitat, la relació
del moviment amb la música, i la creació
d'estructures coreogràfiques, tant des de la
perspectiva de l'Educació Física com de la
Música i les Arts Escèniques.

TALLER A DISTÀNCIA DE 12 HORES
INTERNIVELL
IMPARTIT PER ALÍCIA HERRERO

Música, EF, Arts Escèniques



Narrativa, il·lustració i esport com a
nexe per prevenir i lluitar contra el
bullying en format de còmic.
El programa anti-bullying "aJudo" .
Estereotips i diversitat sexual en el món
de l'esport.
La música i el rap com a eina per 
a prevenir i lluitar davant situacions
d'assetjament escolar. 

BULLYING, ARTS I ESPORT

JORNADES A DISTÀNCIA  8 H  

MARÇ 2021

Música, EF, EPVA



RHYTHM & BASKET

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.

TALLER DE 8 HORES
INTERNIVELL

Música, EF



TERCER TRIMESTRE



LA GUITARRA: APLICACIÓ DIDÀCTICA 

A L'AULA DE MÚSICA

CURS DE 20 HORES
INTERNIVELL
A DISTÀNCIA 

19 ABRIL - 17 MAIG 2021
IMPARTIT PER JOSÉ GOTERRIS

Música

Amb aquesta formació donarem a conèixer
i utilitzar la guitarra com a instrument
didàctic. A més, aprendrem un xicotet
repertori per a les classes d'infantil,
primària i secundària utilitzant com a eina la
guitarra i sobretot, gaudir amb aquest
instrument  i donar-lo a conéxer al nostre
alumnat.



Música

PODCAST
LABORATORI SONOR
PER A ESPECIALISTES DE MÚSICA

JUNY 2021

El podcasting per a especialistes de música com a
recurs educatiu i de la seua capacitat de suport en
l’aprenentatge i en el treball col·laboratiu i
cooperatiu.
Ens centrarem en les possibilitats que poden
aportar la música i els efectes de sala (foley) en
els nostres projectes de podcasting.
Donarem resposta a les necessitats tècniques i
metodològiques que intervenen al procés de
producció de projectes sonors.



Amb aquesta formació donarem eines al professorat per
treballar la por escènica amb l'alumnat. Ajudarem a
reconèixer els propis simptomes, les causes i
consequències, i es donaran tècniques per poder afrontar
aquesta por que afecta a l`escena o a qualsevol situació
quotidiana que implique l'exposició.
Aquestes eines seran útils a l'aula i es treballaran de
forma pràctica amb el professorat, per poder així
combatre la pròpia por i ajudar al nostre alumnat a
afrontar amb éxit les situacions on hi ha por escènica.

COM TREBALLAR LA POR ESCÈNICA
Música, EF, EPV

CURS DE 20 HORES
INTERNIVELL
SEMIPRESENCIAL



CANÇONS, CONTES, SONS

Es tracta d'un taller de propostes musicals
per a mestres d'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 i poemes. La segona se
centra més en les qualitats del so i les
audicions; la tercera aporta un recull de
cançons de diferent tipologia, amb diferents
propostes didàctiques.

TALLER ONLINE DE 9 HORES
INFANTIL
3R TRIMESTRE

Música 



MUSICAULA: 

MÚSICA EN ACCIÓ!

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.

JORNADA DE 8 HORES
INTERNIVELL
 

Música 



L'ARTÈRIA
II CONGRÉS 

D'ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU

LAS NAVES / LA MUTANT · VALÈNCIA
INTERNIVELL
20 I 21 DE MAIG DE 2021

En octubre de 2018 vam organitzar L'ArtèRIA: I Congrés 
d'àmbit artisticoexpressiu a l'Auditori i Palau de Congressos
de Castelló.
Dos anys després, i en plena crisi sanitària per la Covid-19,
estem preparant L'ArtèRIA: II Congrés d'àmbit
artisticoexpressiu des de Las Naves/La Mutant de València.
Tindrà un format virtual i l'eix temàtic que ho vertebrarà serà 
el paper de les arts i de l'educació artística en temps de
pandèmia: reptes, estratègies i pràctiques educatives.

Música, EF, EPVA, Arts Escèniques



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 40 hores formaràs una
companyia d òpera, coneixeràs les professions, crearàs un
equip de treball i estrenaràs davant del públic la teua pròpia
òpera.
La companyia d'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
INTERNIVELL
JULIOL 2021

Arts Escèniques, EPVA, Música



POLIRÍTMIA

La formació Polirítmia forma part del festival del
mateix nom. L'objectiu d'aquesta formació és
identificar i catalogar les mostres de la música
tradicional d'arrel popular, present als àmbits
domèstic, festiu, laboral, infantil,etc de la
Comunitat Valenciana, conéixer els instruments
musicals tradicionals, les músiques i les danses,
els jocs populars associats i aprendre a utilitzar
aquests elements de la cultura tradicional com a
recurs en la classe de música.

CURSOS DIFERENTS
JULIOL 2021

Música, Arts Escèniques



PROJECTES ANUALS



RESISTÈNCIES ARTÍSTIQUES
PROCESSOS ARTÍSTICS EN ENTORNS EDUCATIUS

CURS SEMIPRESENCIAL 50 H 

ALACANT / CASTELLÓ / VALÈNCIA
INTERNIVELL
CMCV / CEFIRE ARTISTICOEXPRESSIU

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 30 projectes artístics col·laboratius en 30 centres escolars
de la Comunitat Valenciana.

Els projectes tenen una durada de tres mesos, en els quals els/les
creadors/es seleccionats/des, mitjançant convocatòria del CMCV,
desenvolupen la seua proposta artística en els centres educatius
junt al professorat seleccionat, mitjançant convocatòria del CEFIRE
artisticoexpressiu, i el seu alumnat. 



PLANEA
XARXA ART+ESCOLA

En col·laboració amb el CMCV (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana)

Una xarxa de centres educatius, agents i institucions culturals que es
comprometen a utilitzar les pràctiques artístiques a l'escola pública de
manera transversal, situada en els territoris i amb vocació de generalització
i permanència. La xarxa es dóna un termini de cinc cursos per a prototipar,
avaluar i recopilar aprenentatges sobre les maneres i les maneres de
produir canvis significatius en els centres educatius i en el seu ecosistema
més pròxim, a través de les pràctiques artístiques. 
Està impulsada per la Fundació Daniel i Nina Carasso i s'articula mitjançant
la mediació en tres territoris: Pedagogías Invisibles (Comunidad de
Madrid), PERMEA (Comunitat Valenciana) i ZEMOS98 (Andalucía).

Més info: https://redplanea.org/que-es-planea/

https://redplanea.org/que-es-planea/


En col·laboració amb Josep Maria Aragay, del col·lectiu
Basketbeat, estem generant una recerca al voltant de la
relació entre les arts comunitàries i l'escola. Aquestes
ofereixen respostes col·lectives vinculades a les pràctiques
artístiques  i posen el focus en allò social, participatiu
i col·laboratiu. 
Què podrien aportar les artes comunitàries de manera
específica en el context de l'escola? Quins són els
conceptes claus d'aquestes pràctiques? Com podria
desenvolupar-se i organitzar-se un projecte d'arts
comunitàries? 
Aquest treball es concretarà en una jornada a distància per 
a presentar el resultat d'aquesta investigació col·laborativa.

ARTS COMUNITÀRIES I ESCOLA

DIVERSES ACCIONS FORMATIVES
INTERNIVELL



RECURSOS



En la nostra pàgina web podeu trobar recursos que hem
elaborat a partir de diverses formacions.

Hi ha una secció: Recursos d'estar per casa, en la qual
podreu trobar materials didàctics que vam elaborar durant
el primer confinament per a donar resposta a la nova i difícil
situació en que es va trobar el professorat:

A més, podeu consultar també el document per al treball
de l'àmbit artisticoexpressiu en 1er de l'ESO:

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2020/04/19/recursos-destar-per-casa-musica-i-arts-esceniques/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/materials-ambits-1r-eso/


OFERTA FORMATIVA DE L'ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU
CEFIRE TERRITORIALS

+INFO

CEFIRE ALACANT
Nuria García
garcia_nurmar@gva.es

CEFIRE CASTELLÓ
Toni Navarro
navarro_antamo@gva.es

CEFIRE ELDA
Alejandro Bernabeu
bernabeu_ale@gva.es

CEFIRE ELX
Mayte Botella
botella_marqui@gva.es

CEFIRE GANDIA
Dani Vidal
vidal_danrib@gva.es

CEFIRE SAGUNT
Isaac Hernández
hernandez_isalla@gva.es

CEFIRE TORRENT
Rafel Arnal
arnal_raf@gva.es

CEFIRE VALÈNCIA
Jordi Martínez
martinez_jorpal@gva.es

CEFIRE XÀTIVA
Juanjo Giner
giner_juacer@gva.es

http://gva.es/


CEFIRE específic Artisticoexpressiu

Judit Gual Pallarés, Susanna Marín Royo, Roberto García Gontán (Assessors/es de Música i Arts escèniques)
Carrer Major 91 · Castelló de la Plana
Tel. 964 336 715 / 964 336 716 / 964336717
ae.musica@gva.es

+INFO

https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/inicio/

 t.me/CEFIREAE

@CEFIREambitAE

https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/inicio/



