
El  CPM  Oliva  és  un  centre  públic

d'ensenyança  oficial  que  imparteix  els

nivells  elemental  i  professional  de  música

dependent  de  la  Conselleria  de  Cultura,

Investigació,  Educació  i  Esport  de  la

Generalitat  Valenciana,  per  tant  la  seua

capacitat de gestió administrativa és d'àmbit

autonòmic. De caràcter comarcal, atén les

poblacions de la Safor i  part de la Marina

Alta, aproximadament reuneix una població

de 140.000 persones. 

 Creat oficialment segons el Decret 262/1997, de 14/09/ del Govern Valencià, pel

qual es crea un conservatori professional de música en Oliva (DOGV 20/10/1997).

✔ Entorn físic, demogràfic i socioeconòmic.

La ciutat d'Oliva està situada en el límit meridional de la província de València, amb

un terme municipal de relleu molt variat que va des de la zona muntanyosa fins a la costa

banyada pel Mediterrani passant pel pla en què es troba el nucli de població i la zona

marjal (Pego-Oliva) i de cultius en què predomina el monocultiu del taronger. La població

se situa entorn dels 27.000 habitants.

L'economia d'Oliva basada en una tradició agrícola i en una indústria que consisteix

generalment en derivats de la producció agrícola per al seu processat i comercialització,

dóna  pas  actualment  a  un  fort  creixement  del  sector  terciari  amb la  consolidació  del

turisme.

El  patrimoni cultural  és important en una ciutat  en què han nascut personatges



il·lustres com Gregori Maians i Gabriel Síscar. El cultiu de les lletres és destacable amb

Francisco Brines (Premi Nacional de les Lletres 1999) i  amb la realització de festivals

internacionals  de  poesia.  La  bona  conservació  i  activitat  dels  diferents  museus

(Arqueològic, de la Il·lustració i Etnològic) i el fort arrelament de les festes de Setmana

Santa, Festes Majors, Moros i Cristians i Falles denoten una forta demanda cultural i per

extensió educativa en general.

Oliva disposa del Teatre Olímpia, Centre Polivalent i diferents sales d'exposicions

que donen cabuda a concerts  i  esdeveniments culturals i  en les que eventualment  el

centre realitza activitats que necessiten d'un gran aforament o una major difusió entre la

comunitat.

✔ Instal·lacions

Encara que inicialment les classes es van impartir en el CEIP Lluïs Vives d'Oliva,

actualment compta amb un edifici de nova construcció situat en C/ Manuel de Falla, 2

d'Oliva, inaugurat el 18 de gener del 2005, amb un òptim equipament.

En la planta baixa de l'edifici es troba la zona d'administració i consergeria, aules

per a assignatures teoricopràctiques, biblioteca, aula d'orquestra,  auditori  i  servicis.  La

resta  d'aules  instrumentals,  cabines  d'estudi  i  percussió  es  distribueixen  en  la  planta



primera.

El  CPM està  catalogat  com a  tipus  “C”,  és  a  dir,  per  a  270  alumnes,  però  la

matrícula actual és de 367 alumnes. 

✔ Alumnat

L'alumnat procedeix de més de trenta poblacions pròximes a Oliva. 

Donat el caràcter no obligatori de les ensenyances de música l'alumnat té el seu

origen  en  famílies  de  divers  nivell  social  i  cultural  preocupades  majoritàriament  per

l'educació i la cultura en general. Esta diversitat d'alumnat és molt positiva en este centre

perquè  permet  que  per  mitjà  d'una  educació  de  qualitat  s'establisca  una  excel·lent

coexistència sense cap problema greu de marginació o d'adaptació al sistema educatiu

del centre. 



Una altra característica que defineix l'alumnat és l'ampli espectre d'edats existents

(8 a 18 anys majoritàriament) que provoca una simbiosi generacional positiva difícil  de

trobar en qualsevol altre sector educatiu. 

L'existència  d'un  important  nombre d'associacions musicals  en  l'àmbit  geogràfic

pròxim al centre a què pertanyen la majoria d'alumnat,  és un factor òptim a tindre en

compte  perquè  en  elles  es  reforça  i  desenrotlla  l'educació  musical  rebuda  en  el

conservatori.

✔ Família

Els pares i mares de l'alumnat col·laboren estretament per a l'òptima activitat del

centre,  ja  que  a  causa  de  la  curta  edat  d'inici  en  les  ensenyances  musicals,  la

coexistència d'estes amb les ensenyances de règim general i la necessitat de transport,

no seria possible l'assistència de l'alumnat al conservatori sense esta ajuda.

Hi  ha una Associació de Pares i  Mares d'Alumnes (AMPA) que desenrotlla una

intensa activitat que influeix significativament en l'activitat del centre.



✔ Professorat

El claustre està format per 40 professors, amb diferents situacions administratives

(règim definitiu, interí o de comissió de servici), que s'ajusta a l'oferta educativa del centre.

Este  sector  es caracteritza pel  seu alt  grau d'implicació  en la  seua labor  pedagògica

emmarcada en tot moment en una educació integral de l'alumnat.

✔ Personal no docent.

Les tasques no docents estan ateses per un auxiliar de gestió en secretaria, dos

conserges. Este personal no té responsabilitats directes relacionades amb la docència

però són indispensables per al  funcionament correcte del  centre.  Actualment hi  ha un

esforç i dedicació en este sector que facilita en gran manera la labor de tota la comunitat

educativa.


