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1. Introducció.

1.1. Definició.

Esta  concreció  curricular  forma  part  del  Projecte  Educatiu  del  Conservatori

Professional de Música del Conservatori “Josep Climent " d'Oliva. Desenrotlla el Decret

158/2007,  de  21  de  Setembre,  del  Consell,  pel  qual  s'establix  el  currículum  de  les

Ensenyances Professionals de Música, així com regula l'accés a estes ensenyances a la

Comunitat Valenciana.

És  una  ferramenta  d'autonomia  que  adapta  el  currículum  oficial  a  les

característiques pròpies del Conservatori, és a dir contextualitza les diferents àrees com:

situació socioeconòmica, història del centre, perfil de l'alumnat, interessos i aspiracions

dels diferents sectors que formen la comunitat educativa.

Este document és el  resultat  d'un treball  en equip i  d'un projecte col·lectiu,  que

marca les línies d'actuació pedagògiques i didàctiques del conservatori d'Oliva. És també

un instrument de coordinació per al professorat, i fruit d'una investigació i avaluació de la

nostra pràctica docent. Pertany al segon nivell de concreció curricular i és aplicable a la

totalitat del professorat del centre, independentment de les assignatures que impartixen.

És un Esforç per unificar criteris, per treballar tots en una mateixa direcció i entendre les

Ensenyances Professionals de la mateixa manera. També ens servix per a traslladar a la

Comunitat  Educativa  les  nostres  metes  educatives  i  al  mateix  temps  adquirir  un

compromís amb ella.

Este projecte ha sigut consensuat i aprovat pel claustre del professorat i cal portar-

ho a la pràctica. Serà sempre avaluat pels òrgans de govern i de coordinació didàctica i

l'equip directiu vetlarà perquè totes les programacions Didàctiques estiguen d'acord amb

esta concreció curricular.

1.2. Referències legals.

Este document ha sigut elaborat en virtut de l'article 23 del Decret 158/2007 que

establix l'autonomia curricular dels centre i l'article 48 del Decret 57/2020, de 8 de maig

del Consell, de regulació de l’organització i funcionament dels conservatoris professionals

de música.
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1.3. Característiques generals de la Concreció Curricular.

Les característiques d'este projecte són :

a) Profitós i útil.

b) Rellevant.

c) Transparent i clarificador.

d) Processal.

e) Avaluat constantment.

f) Vinculant i de compliment obligatori.

g) Intransferible i propi.

h) Inacabat i obert.

2. Coordinació d'elements didàctics comuns.

2.1. Finalitat de les Ensenyances Professionals.

a) Una  de  les  finalitats  de  les  Ensenyances  Professionals,  és  proporcionar  a

l'alumnat  una  formació  artística  de  qualitat,  i  garantir  la  qualificació  dels  futurs

professionals de la Música.

b) La finalitat de les Ensenyances Professionals s'ordena en tres funcions bàsiques:

formativa, orientadora i preparatòria per a estudis superiors.

2.2. Competències de les Ensenyances Professionals de Música, perfil formatiu de

l'alumnat que finalitza les ensenyances professionals.

Les capacitats que ha d'aconseguir l'alumnat de les Ensenyances Professionals al

finalitzar 6t curs són:

✔ Fomentar l'audició de música i establir conceptes estètics propis que permeten

fonamentar i desenrotllar criteris interpretatius individuals.

✔ Desenrotllar  la sensibilitat  artística i  el  criteri  estètic com a font de formació i

enriquiment personal.

✔ Analitzar i valorar críticament les diferents manifestacions i estils musicals.

✔ Conéixer  i  emprar  amb  precisió  el  vocabulari  específic  relatiu  als  conceptes

científics i artístics de la música.

✔ Conéixer i valorar el patrimoni musical com a part integrant del patrimoni històric i

cultural de la humanitat.

✔ Conéixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana,
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així com les seues característiques i manifestacions més importants.

✔ Participar en activitats de difusió cultural musical que permeten experimentar i

gaudir de la música.

2.3. Indicacions generals per a la inclusió dels continguts de les diferents matèries

en les programacions didàctiques.

Els continguts són aquells elements que hem de programar i treballar al llarg del

curs, per a aconseguir els objectius marcats. Els classifiquem en tres tipus: conceptuals

(conceptes teòrics), procedimentals (destreses i habilitats) i actitudinals.

Estos continguts apareixeran seqüenciats en les programacions didàctiques de les

diferents assignatures.

Les línies d'actuació per a l'elaboració de les programacions didàctiques són:

✔ Seqüenciar els continguts, atenent a un criteri bàsic: l'aprenentatge progressiu.

✔ Les programacions didàctiques treballaran tots els continguts que apareixen en

el Decret 158/2007.

✔ Fent ús de la nostra autonomia com a Centre, podrem afegir i desenrotllar nous

continguts.

✔ Continguts  com:  la  improvisació,  memòria  musical,  relaxació  i  hàbits  d'estudi

apareixeran en totes les programacions didàctiques.

✔ Transversalitat.  Els  continguts  conceptuals  inclosos  en  les  programacions

didàctiques dels diferents departaments, estaran acord amb els continguts de les diferents

assignatures com:Harmonia, Anàlisi, Història de la Música, Orquestra, Musica de cambra i

les diferents optatives.

✔ La direcció d'estudis comprovarà l'adequació de les programacions didàctiques,

seguint les línies d'actuació marcades en el Projecte Educatiu.

2.4. Aspectes comuns de les programacions didàctiques.

Les programacions didàctiques representen el tercer nivell de concreció educativa i

han d'estar totalment en consonància amb el Decret 158 que regula les Ensenyances

Professionals de Música, i també amb este Projecte Educatiu.

La programació didàctica, és el document que planifica el treball en l'aula.

Una vegada siga aprovada esta Concreció Curricular, el professorat adequarà les

seues programacions al llarg del curs.
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La revisió de les programacions didàctiques serà coordinada pels Departaments

Didàctics i la Comissió de Coordinació Didàctica.

La  direcció  d'estudis  serà  l'encarregada  de  vetlar  pel  compliment  de  les

programacions didàctiques i perquè cada una d'elles estiga en consonància amb les línies

d'actuació marcades pel Projecte Educatiu de Centre.

En el cas d'haver-hi  més d'un professor d'una assignatura, es consensuarà una

mateixa programació didàctica.

Es  respectaran  les  metodologies  individuals,  sempre  que  estiguen  d'acord  i

respecten els principis metodològics establits en esta Concreció Curricular.

2.5. Decisions Generals Sobre Metodologia.

En  este  punt,  respectarem  els  principis  metodològics  establits  en  el  Decret

158/2007:

1. Adequar els continguts i la seua seqüenciació al moment evolutiu de l'alumnat

que té edats compreses entre els 12 i 18 anys majoritàriament.

Els  estudis  actuals  sobre  les  característiques  psicoevolutives  de  l'alumnat  ens

permeten triar continguts acords a l'edat en què ens trobem. Utilitzarem materials amb

elevat  índex  de  contingut  pràctic  evitant  l'excés  d'aspectes  teòrics  més  complicats

d'assimilar per ell alumnat.

2. Motivar l'alumnat a l'estudi de la música a través de la seua participació activa en

tot el procés donant el protagonisme que li corresponga.

Iniciar l'alumnat en l'estudi pràctic i posteriorment teoritzar sobre allò que s'ha aprés

serà la premissa per a captar l'atenció contínua.

3. Respectar les peculiaritats de l'alumnat, individualment i col·lectivament, facilitant

així  la  convivència en el  sí  del  grup i  la  col·laboració per  a  evitar  qualsevol  tipus de

discriminació.

Partint de la base que tot l'alumnat té capacitat per a aprendre estudis musicals,

serà tasca del professorat trobar l'estratègia per a aconseguir el  progrés individual. La

pràctica musical  obliga al  treball  en grup, és per això, que es potenciarà l'activitat  en

audicions  en  què  s'aconseguisca  que  l'alumnat  desenrotlle  els  seus  coneixements

individuals en la pràctica grupal.
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4. Utilitzar  procediments  i  recursos  variats  que  estimulen  la  capacitat  crítica  i

creativa de l'alumnat per mitjà de l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades.

El  desenrotllament  de  metodologies  modernes  impliquen  una  selecció  de

continguts  triats  per  criteris  de  progressivitat,  varietat  d'estils,… que es  distancien  de

tradicions antigues basades en continguts amb origen exclusivament en els segles XVIII i

XIX.

5. Procurar  que l'assimilació  de continguts  conceptuals  per  part  de  l'alumnat  es

complete  amb l'adquisició  de  continguts  procedimentals  i  actitudinals  que propicien  la

seua autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur.

L'estructura del  Currículum amb assignatures de caràcter expressament instrumental  i

altres col·lectives amb aportació de contingut pràctic teòric/permet un òptim equilibri en el

desenrotllament de l'alumnat.

6. Facilitar  a  l'alumnat  el  coneixement  i  l'ús  del  codi  convencional  d'expressió  i

l'exactitud en l'ús del llenguatge, perquè l'aprenentatge i la comunicació siguen efectius.

La naturalesa de l'estudi musical necessita de l'ús d'un llenguatge propi que ha de

ser conegut i assimilat per l'alumnat.

7. Exercitar  la  creativitat  de  l'alumnat,  de  manera  que  adquirisca  estratègies

pròpies d'estudi i de realitzacions musicals perquè puga superar les dificultats que se li

presenten en el procés d'ensenyança/aprenentatge.

L'autonomia de l'alumnat és important per al progrés en qualsevol situació, evitant així la

dependència del professorat.

8. Utilitzar les noves tecnologies de la informació i comunicació en tots el processos

de l'aula i del centre, per millorar la qualitat de l'educació.

Ignorar el  progrés tecnològic és fer marxa enrere en una societat  en què cada

vegada més s'imposa l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La  metodologia  és  el  conjunt  de  processos  que  utilitza  el  professorat  per  a

ensenyar. Estos processos seran el resultat de la combinació dels principis metodològics
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que ens marca el Decret 158/2007, i de l'estil personal de cada professor/a, d'acord amb

l'esperit del Projecte Educatiu de Centre.

3. Decisions sobre avaluació.

L'article  15  del  Decret  158/2007  regula  l'avaluació  de  les  Ensenyances

Professionals de Música.

3.1. Els àmbits d'avaluació seran els següents:

1) L'aprenentatge de l'alumnat. (Per part del professorat).

2) Els  processos  d'ensenyança  i  la  pràctica  docent  del  professorat.

(Autoevaluació), es realitzarà dins dels Departaments Didàctics.

3) Les programacions didàctiques. 

4) Es  realitzarà  una  autoavaluació  del  grau  de  consecució  de  les

programacions dins dels Departaments Didàctics, amb caràcter trimestral.

5) La  coordinació  pedagògica.  Funcionament  dels  departaments  i  de  la

Comissió de coordinació didàctica. Es realitzarà una autoavaluació al final de cada curs.

6) Utilització dels recursos disponibles.

7) La col·laboració amb les famílies i amb l'Administració educativa.

Estos dos últims punts seran avaluats pel Consell Escolar.

3.2. Característiques generals de l'avaluació.

Concretem  en  este  Projecte  Educatiu  les  característiques  que  creiem  són

fonamentals en l'avaluació.

a) Integral

b) Integradora

c) Formativa

d) Processal i contínua

e) Objectiva

f) Individualitzada

g) Motivadora

h) Investigadora
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3.3. Criteris d'avaluació.

Els criteris d'avaluació, són els indicadors que servixen per a concretar el nivell de

consecució dels objectius.

Són els que establix el Decret 158/2007 en cada assignatura i els desenrotllem en

les programacions d'aula de cada especialitat.

3.4. Sessions d'avaluació.

L'organització  de  l'avaluació  està  a  càrrec  del  centre  educatiu,  per  este  motiu

creiem necessari establir les normes i mesures organitzatives per al desenrotllament de

l'avaluació de l'alumnat.

1.  L'avaluació  s'organitza  en  tres  sessions,  cada  una  d'elles  en  els  diferents

trimestres. La primera en el mes de desembre, la segon en el mes de març i la tercera i

final en el mes de juny. En l'avaluació final és on es decidix la promoció o no de l'alumnat,

quedant reflectida esta informació en els documents oficials (actes finals, expedient de

l'alumnat i informe individualitzat).

2. Estes sessions d'avaluació seran coordinades i moderades pel Cap d'Estudi, que

també seran els encarregats de convocar cada una d'estes sessions, així com supervisar

el  funcionament  global  i  vetlar  pel  compliment  dels  criteris  establits  en  este  projecte

educatiu.

3.  S'avaluarà el  rendiment  global  de l'alumnat,  i  el  professorat  serà l'encarregat

d'arreplegar tota la informació que puga influir en el procés d'ensenyança/aprenentatge.

4.  Avaluació  i  qualificació  són  termes  diferenciats,  encara  que  relacionats.  Al

finalitzar l'avaluació de l'alumnat procedirem a qualificar-lo.

5.  L'avaluació  es  realitzarà  al  llarg  del  curs;  davant  qualsevol  circumstància

rellevant  que  afecte  el  procés  d'ensenyança/aprenentatge,  el  professorat  implicat

compartirà la informació amb els tutors per a buscar estratègies adequades.

6. Establir mesures de recuperació, promocions i adaptació necessàries.
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7.  Traslladar  la  informació  per  escrit  als  pares,  perquè  estiguen  informats  de

l'evolució del procés d'ensenyança-aprenentatge.

3.5. Els procediments d'avaluació.

Els  procediments  d'avaluació,  són  les  ferramentes  que  permeten  comprovar  el

nivell aconseguit dels objectius a l'aplicar els criteris d'avaluació.

La  informació  que  rebem  amb  estos  procediments  ens  permeten  valorar  la

consecució i  el desenrotllament de les distintes capacitats en el  procés d'ensenyança-

aprenentatge.

Creiem  que  és  convenient  establir  els  procediments  d'avaluació  de  tot  el

professorat de les distintes assignatures.

Procediments d'avaluació:

a) L'observació directa de l'alumnat durant les classes.

b) La valoració de la interpretació musical en les audicions d'aula.

Assignatures no instrumentals

Afegim als anteriors processos:

c) Proves escrites per a mesurar els coneixements teòrics.

d) Proves pràctiques per a mesurar el desenrotllament de les capacitats (auditives,

rítmiques i melòdiques).

3.6.  Criteris  de  promoció,  recuperació,  ampliació,  límits  de  permanència  i  instruments

d'avaluació.

1. Criteris de promoció.

L'article  17  del  Decret  158/2007  establix  els  criteris  de  promoció  en  les

Ensenyances Professionals. L'alumnat promocionarà al curs següent quan haja superat

totes les assignatures de cada curs o tinga qualificació negativa en dos com a màxim.

L'alumnat que al  finalitzar  el  sext  curs tinga tres o més assignatures pendents,

repetirà  el  curs  complet.  Quan  la  qualificació  negativa  es  produïsca  en  una  o  dos
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assignatures, tot just serà necessari cursar les assignatures pendents.

En cap cas es podrà qualificar l'assignatura motiu de promoció sense haver aprovat

l'assignatura pendent.

2. Criteris de recuperació d'assignatures pendents.

Assignatura  de  pràctica  instrumental:  quan  l'alumnat  promocione  de  curs  amb

l'assignatura  d'instrument  pendent,  la  recuperació  haurà  de  realitzar-se  assistint

únicament en la classe del curs en què es trobe matriculat.  El  professorat,  atenent el

criteri d'avaluació continua, decidirà en quin moment l'alumne/a supera el curs pendent.

Esta decisió estarà reflectida en l'acta de l'avaluació trimestral i l'acta final del curs.

La  recuperació  d'estes  assignatures  les  decidirà  el  professorat  responsable  en

qualsevol  moment del  curs,  per  mitjà de l'avaluació continua.  El  professorat  pertinent,

decidirà el curs en què s'escolaritza l'alumnat en funció de què considere més oportú i

beneficiós per a l'èxit en el procés d'ensenyança-aprenentatge.

Els procediments i instruments d'avaluació utilitzats, seran els establits de manera

general  i  consensuada  en  este  projecte  educatiu,  amb  independència  que  en  les

assignatures  col·lectives,  el  professorat  pot  realitzar  proves  individuals  a  l'alumnat

implicat.

La direcció d'estudi encarregada de l'ordenació acadèmica, portarà un control de

registre d'estes recuperacions.

3. L'ampliació de matrícula.

L'article 25 Orde 28/2011 de 10 de maig i l'article 14.3 del Decret 158/2007 de 21 de

desembre, regulen les ampliacions de matrícula. És competència del consell escolar de

cada centre públic, autoritzar amb caràcter excepcional la matriculació en més d'un curs

d'aquells  que,  amb  l'orientació  prèvia  del  professorat,  així  ho  sol·liciten.  És  premissa

indispensable  que  el  conjunt  del  professorat  que  impartixen  classes  a  este  tipus

d'alumnat,  assegure  la  seua  adequada  capacitat  d'aprenentatge  per  a  cursar  les

ensenyances en les condicions establides.

En esta concreció curricular, establim els terminis i les condicions necessàries per a

la sol·licitud i posterior autorització de l'ampliació de matrícula.

Aspectes pedagògics:

PGA a) PEC CONCRECIÓ CURRICULAR ENSENYANCES PROFESSIONALS

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  CURS 2020-21 CPM OLIVA (Versió octubre 2020)                             11

Conservatori Professional de Música
“Josep Climent” d’Oliva

C/ Manuel de Falla, 2. 46780-Oliva
Codi centre: 46021782 Tel: 96 282 9480

e-mail: 46021782@gva.es
https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/

https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/


                                                 
                                                                                                         

1) L'ampliació de matrícula és una decisió important, que requerix la coordinació i la

total conformitat de tot l'equip docent implicat, i també una comunicació fluida amb les

famílies. Estem parlant d'una possibilitat al servici de l'alumnat, la qual ha de ser aplicada

amb prudència i reflexió pel professorat implicat en la labor docent.

2) No  hem  d'oblidar  la  importància  de  l'edat  idònea,  que  pot  ser  una  de  les

garanties per a l'èxit en el procés d'ensenyança/aprenentatge. Per este motiu l'ampliació

de matrícula, pot ser, una ferramenta reguladora quan es produïsca un problema en el

desfasament de l'edat.

3) Enllaçant en el punt anterior respecte a l'edat idònea, l'alumnat que vol accedir a

les  Ensenyances  Superiors,  necessita  haver  cursat  el  batxillerat.  Per  este  motiu,  les

ampliacions de matrícula amb anterioritat a l'edat idònea suposarà per a l'alumnat que vol

accedir  a  les  Ensenyances  Superiors,  interrompre  la  seua  escolarització  en  el

conservatori. 

4) Així mateix, l'alumnat que a causa d'una ampliació de matrícula tinga menor edat

que  la  requerida  per  a  presentar-se  a  les  proves  d'accés  de  les  Ensenyances

Professionals,  necessitaria  una  autorització  excepcional  per  part  de  la  Conselleria

d’Educació.

Aspectes organitzatius:

1) Les  ampliacions  de  matrícula  es  decidiran  i  sol·licitaran  al  llarg  del  mes  de

Novembre,  abans  de  la  primera  avaluació.  És  necessària  la  sol·licitud  per  part  del

pare/mare o tutor/a de l'alumne/a.

2) Abans de presentar la sol·licitud d'ampliació de matrícula, el professorat implicat

analitzarà la situació acadèmica de l'alumne/a per a triar l'opció que més li afavorisca. El

professorat  organitzarà  amb  temps  qualsevol  activitat  d'avaluació  del  coneixements

teoricopràctics corresponents a les assignatures no instrumentals, així com en la pràctica

instrumental.

3) Les  ampliacions  de  matrícula  s'aprovaran  en  el  Consell  Escolar  del  mes  de

Desembre. És necessari l'acord unànime de tot el professorat implicat i l'informe des de la

direcció  del  conservatori  confirmant  les  vacants  disponibles  en  el  present  curs  i  de

l'especialitat a què s'amplia la matrícula.
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4. Límits de permanència:

1) El límit de permanència en les E. Professionals de Música serà de huit anys.

L'alumnat no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en sext curs,

fins a completar el límit de permanència.

2) La  Conselleria competent en matèria d'Educació podrà autoritzar, amb caràcter

excepcional, que determinat alumnat puga ampliar un any més el límit de permanència, en

supòsits  de  malaltia  greu  o  d'altres  circumstàncies  que  meresquen  una  consideració

semblant i que impedisquen el normal desenrotllament dels estudis.

5. Instruments d'avaluació.

Instruments d'avaluació.

✔ Expedient de l'alumnat.

✔ Actes d'avaluació.

✔ Llibre de qualificacions.

✔ Informe del professorat als efectes de trasllat de centre.

✔ Butlletí de qualificacions.

✔ Informes de seguiment trimestral i final del procés d'ensenyança/aprenentatge.

✔ Fitxes de seguiment de l'alumnat.

Títol professional de Música, en el que constarà l'especialitat cursada.

Article 19

1) L'alumnat que haja superat les Ensenyances Professionals de Música obtindrà el

Títol Professional de Música en el que constarà l'especialitat cursada.

2) L'alumnat  que  finalitze  les  Ensenyances  Professionals  obtindrà  el  títol  de

Batxiller, si supera les matèries comunes del Batxillerat, encara que que no haja realitzat

el Batxillerat de la modalitat d'Arts en la seua via específica de Música.

EXÀMENS EXTRAORDINARIS

L'alumnat de sext de les Ensenyances Professionals, amb assignatures pendents,

realitzarà la recuperació a partir del dia 26 de juny i abans de l'1 de juliol. L'alumnat de 1r

a 5t d'Ensenyances Professionals, amb assignatures pendents realitzarà la recuperació a

partir del 9 de juliol i abans del 15 del mateix mes.
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4. Assignatures optatives.

4.1. Consideracions generals.

En el cas de les assignatures optatives, tant d'oferta obligada com de diseño propi,

s'oferiran seguint una proposta de creación de perfils formatius en l'alumnat de quint i sext

d'Ensenyances Professionals, de manera que s'oriente professional i acadèmicament per

a poder  continuar  tant els estudis  de Música i/o Dansa,  com preparar-los per al  món

laboral.  Cada centre disposarà d'autonomia per a poder disenyar els perfils  formatius,

respectant sempre l'oferta obligatòria d'optatives i ràtios corresponents. 

Els criteris per a determinar les assignatures de disseny propi són:

✔ Que col·laboren en el desenrotllament i aprofundiment del currículum.

✔ Que orienten acadèmicament l'alumnat cap a futurs estudis o que atenguen la seua

incorporació al món laboral.

✔ Que es dispose en el Centre de professorat qualificat.

✔ Que  la  Direcció  d'estudis,  des  del  punt  de  vista  organitzatiu  (ràtios  alumnat,

espai,...) ho considere viable.

4.2. Criteris per a l'elecció de les assignatures optatives.

✔ L'alumnat  triarà  les  assignatures  optatives  en  la  consulta  que  duu  a  terme  la

Direcció  d’estudis  abans de finalitzar  el  curs. Se li  adjudicarà una,  segons la  la  nota

mitjana del curs anterior.

✔ En cas d'empat es  farà servir la lletra que anualment trau a sorteig la Conselleria

per a proves.

✔ Cada  assignatura  serà  cursada  una  sola  vegada,  és  a  dir,  les  assignatures

optatives per a 5t i 6t curs seran distintes.

✔ L'horari i el professor de cada assignatura es farà públic al setembre amb la resta

de l'horari general.

4.3. Assignatures optatives d'oferta obligatòria.

✔ Complement Coral   (Alumnes: segons el grup que es constituïsca).

L'assignatura Complement coral, concebuda com un avanç cap a l'aprofundiment en
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els  objectius  de  l'assignatura  Cor  del  currículum,  oferix  ara  la  possibilitat  d'arribar  a

comprendre la participació de l'alumne com a element del grup i, fent un pas més, arribar

a reconéixer i entendre les característiques del grup com a unitat, la seua utilització com a

mecanisme de producció musical, i familiaritzar-se amb els distints àmbits en què un cor

desenrotlla el seu objectiu artístic, creatiu i social.

✔ Complement Pianístic   (Alumnes: mínim 1 – màxim 6).

L'assignatura  de  Complement  Pianístic  conferix  solidesa  a  este  període  d'estudis

marcat pel seu caràcter propedèutic, i va dirigida a qualsevol tipus d'estudiant professional

que desitja continuar els seus estudis com a intèrpret, musicòleg, cantant,  compositor,

director,  pedagog,  etc.,  així  com  a  aquells  que  vullguen  ampliar  o  reforçar  els

coneixements d'este instrument.

✔ Creativitat i Música   (Alumnes: mínim 1 – màxim 10).

Són  objectius  d'esta  assignatura:  Potenciar  la  disposició  de  l'alumne  cap  a  la

creativitat  musical.  Afavorir  el  reconeixement  de  les  destreses  adquirides.  Incular  els

coneixements  adquirits  en  altres  àrea.  Afavorir  la  transversalitat  curricular.  Cultivar  la

improvisació i la transposició, com a elements inherents a la creativitat musical. Conéixer

els  tipus  de  medi  en  què  es  pot  desembolicar  l'acció  musical.  Aprofitar  els  recursos

disponibles atenent al tipus d'acció musical. Planificar la pròpia actuació com a intèrpret.

Potenciar l'autocontrol en l'actuació amb públic. Potenciar la capacitat comunicativa de la

interpretació.  Incorporar  el  plantejament  crític  com  a  mètode  d'aproximació  a  l'acció

musical. Valorar críticament la relació entre l'esforç realitzat i  el resultat obtingut. Dotar

l'alumnat de ferramentes conceptuals aplicades al medi en què actua.

✔ Cultura Audiovisual   (Alumnes: mínim 1 – màxim 10).

La música, llenguatge omnipresent en la història de la humanitat, ha acompanyat a

totes les manifestacions culturals,  religioses, rituals o recreatives i ha evolucionat amb

elles junt  amb les imatges i  als textos verbals.  La mediatització de les societats  post

industrials  ha  produït  una  cultura  massiva  i  globalitzada  atravessada  pel  discurs

audiovisual. Tant els espais públics i els privats com els consums individuals i col·lectius

ens auguren diversa  hipòtesi  sobre  noves formes de percepció,  de  coneixement  i  en

definitiva de comunicació, per la qual cosa es diu que vivim en una cultura audiovisual.Del
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mateix mode que la comprensió dels elements i regles del llenguatge musical i la pràctica

instrumental i  vocal ha proporcionat a l'alumne i a l'alumna la capacitat d'expressar-se

musicalment,  l'assignatura  Cultura  Audiovisual  els  proporcionarà  les  ferramentes

metodològiques  bàsiques  d'anàlisi  i  el  marc  teòric  pràctic  de  les  diferents  modalitats

d'interacció entre la música i les disciplines comunicatives, així com un acostament als

mètodes d'integració i utilització de la música en els distints mitjans.

✔ Estètica de la Música   (Alumnes: mínim 1 – màxim 15).

Els objectius són: Entendre i manejar els principals conceptes elaborats al llarg del

temps pel pensament musical. Conéixer els grans corrents de l'estètica musical, a través

d'un estudi  sistemàtic  dels  grans problemes que tracta la  disciplina.  Raonar i  debatre

sobre una obra o un text musical, inserint-los en el marc dels problemes esteticomusicals

que plantegen. Emetre un juí crític sobre una determinada realitat musical, situant-la en el

context de les grans polèmiques esteticomusicals. Construir un discurs coherent i redactar

un text raonat sobre un determinat tema musical. Desenrotllar la maduresa intel·lectual de

l'alumne,  la  seua  capacitat  d'entendre,  de  relacionar  i  d'emetre  un juí  crític  sobre  un

problema estètic donat.

✔ Fonaments d'Informàtica Musical i Edició de Partitures   (Alumnes: mínim 1 – màxim

10).

L'ensenyançade l'assignatura d'Informàtica Musical  Bàsica Edició -  de partitures tindrà

com a objectiu contribuir a desenrotllar en els alumnes les capacitats següents :Utilitzar un

ordinador com a ajuda de caràcter general per a l'estudiant de música i el professional.

Editar partitures de forma fàcil i ràpida, amb acceptable qualitat.

✔ Fonaments de Composició   (Alumnes: mínim 1 – màxim 10).

Els  coneixements  adquirits  prèviament  per  l'alumne  li  permetran  desenrotllar

determinades  destreses  d'escriptura,  així  com  aprofundir  en  el  coneixement  dels

principals  elements  i  procediments  del  llenguatge  musical  i  la  seua  relació  amb  les

distintes tècniques compositives, a fi d'iniciar-se en l'estudi de la composició i d'avançar

cada  vegada  més  en  la  comprensió  de  les  obres  musicals  que  possibilite  la  seua

interpretació adequada. L'assignatura de Fonaments de composició ha sigut dissenyada,

primordialment, per a aquells alumnes que desitgen orientar-se cap a la composició, la
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musicologia,  la  direcció,  o  la  pedagogia,  per  als  quals  és  imprescindible  la  formació

d'escriptura prèvia als estudis de grau superior,  sense que això excloga que puga ser

cursada  per  alumnes  que  desitgen  orientar-se  cap  a  la  interpretació.  El  caràcter  de

l'optativitat en quint i sext cursos, no determina l'especialitat que l'alumne haurà de cursar

posteriorment sinó que amplia la seua informació musical posant-li en situació de poder

triar millor la seua especialització en el grau superior. El conjunt d'assignatures que es

cursen  com a  optatives,  possibilita  la  formació  musical  necessària  per  a  l'elecció  de

qualsevol especialitat en el grau superior.

En  fonaments  de  composició  queden  fusionades  les  ensenyances  d'harmonia,

contrapunt i alguns principis de composició i orquestració tradicionalment separats. Estes

matèries no han de seguir considerant-se com a independents, sinó més enllà com dos

dimensions  no  distintes,  sinó  complementàries  en  la  música:  a  partir  d'este  nivell

d'aprenentatge pareix aconsellable que l'estudi de les bases tècniques de la composició

incloga, com a objectiu referit, la pràctica de l'escriptura, el domini de la realització de les

idees musicals,  tant quant a la lògica sintàctica que suposa la consideració vertical  o

harmònica, com el referent a una consideració més lineal o horitzontal. Per descomptat,

ambdós ensenyances no han sigut  mai  incompatibles,  però la  seua separació  com a

matèries independents portava amb major freqüència de la desitjable,  a la defectuosa

comprensió dels seus objectius, a més del desenrotllament separat i sovint divergent dels

seus continguts. La present ordenació pretén esmenar estes deficiències, proposant major

interdependència d'ambdós. Per consegüent,  les diferents tècniques contrapuntístiques

han d'aprendre's simultàniament amb els continguts de l'harmonia, així com en l'estudi

dels elements i procediments en diferents estils, treballant com a mínim els del barroc,

clàssic  i  romàntic.  També  s'inclou  l'estudi  de  les  característiques  i  possibilitats  dels

diferents instruments per a la seua utilització en els treballs d'esta assignatura, a més de

constituir la base dels estudis d'orquestració del grau superior. La pràctica escrita dels

elements  estudiats  en  esta  assignatura  no  ha  de  ser  exhaustiva,  ja  que  no  cal  que

conduïsca  a  un  absolut  domini  de  cada  un  dels  estils.  Allò  que  corresponga  ací  és

promoure coneixements bàsics.

4.4 .Assignatures de disseny propi.

✔ Audicions Comentades   (Alumnes: mínim 4 – màxim 10).

Tindrà  com  a  objectiu  contribuir  a  desenrotllar  en  els  alumnes  les  capacitats
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següents:  Aconseguir que  l'alumne  reba  en  tot  moment  una  formació  rigorosa  amb

participació  en  tots  els  elements  integrants  en  la  música,  comentant  cada  concepte.

Aconseguir progressivament rapidesa de reflexos en el que escolta. Desenrotllar l'audició

harmònica. Reconéixer amb una certa fluïdesa partitures polifòniques pel que fa a les

seues formulacions harmòniques i  contrapuntísticas. Comprendre i  entendre la relació:

harmonia,  melodia,  ritme.  Reconéixer  per  separat  les  lleis  de  la  música:  Compositor,

Interprete, Oient. 

✔ Educació Corporal i Tècniques de Relaxació   (Alumnes: mínim 4 – màxim 10).

La pràctica de la relaxació ve a cobrir  una llacuna que fins ara el  músic anava

adquirint de forma un tant ambigua. Esta assignatura, que consta d'un curs acadèmic, pot

formar part  dels cursos 5t o 6t  de les E.E.P.P. dins de l'apartat  de matèries optatives

d'oferta general, pretén fer entrar en contacte a l'alumne amb les possibilitats que li oferix

el cos i la seua possible interrelació amb l'instrument.

Per a això, s'establiran una sèrie de mecanismes que faran que l'alumne a través

d'este curs vaja descobrint com treballa la maquinària humana, com es relacionen els

músculs; en definitiva, que el nostre cos no siga alié a nosaltres mateixos. Només així

podem  assegurar-nos  que  en  el  futur  tant  el  discent  com  el  docent,  disposen  dels

elements suficients per a realitzar un bon treball i disposar dels coneixements bàsics que

puguen ajudar a orientar i corregir els seus alumnes.

L'ensenyança de la pràctica de la relaxació en els cursos 5t o 6t de les E.E.P.P,

davall  el  títol  de  "Educació Corporal  i  Tècniques de Relaxació",  tindrà com a objectiu

contribuir a desenrotllar en els alumnes les capacitats que a continuació desenrotllaré en

les seues diferents facetes.

✔ Fonaments de Direcció Coral i Instrumental   (Alumnes: mínim 4 – màxim 9).

Suposa una carència en els estudis musicals españoles el dotar els estudiants de

recursos tècnic-musicals per a poder exercir  la dirección de grups musicals.  És comú

veure la incapacitat o carències de grans instrumentistes quan es posen a dirigir a un grup

d'alumnes, ja que, unit a l'escàs o nul coneixement d'una mínima tècnica de la direcció

que els permeta comunicar amb gestos les idees musicals, s'unixen aspectes que són
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importants per al bon desenrotllament i èxit d'un assaig o concert amb un grup musical.

Aspectes com ara la formación del director, la capacitat de comunicació a través del gest,

la capacitat de lideratge, preparació i coneixement del material musical, la planificació del

treball, elecció, anàlisi i estudi de la partitura, tècniques d'assaig, o elecció del repertori,

són importants perquè el nostre treball com a professor-director tinga un rendiment òptim i

obtinguem un major èxit en l'exercici de la labor docent. 

D'altra  banda,  l'exercici  de  la  direcció  obliga  qualsevol  estudiant  a  una  visió

multidisciplinària de la música que va molt  més allà del que fins ara havia suposat la

interpretació musical  des de la  posició  de músic intérpret.  Una visió global  que té  en

compte,  entre  altres,  aspectes  de  tempo,  sonoritat,  equilibri,  fraseig  en  conjunt  que

requerixen d'un treball intel·lectual important i que desarrollarà en l'estudiant de música,

capacitats necessàries per a un músic. 

Per últim, la introducció a la direcció musical que suposa l'estudi d'esta assignatura,

pot suposar en alguns estudiants despertar l'interés de l'estudi de la direcció musical, i

descobrir nous talents i capacitats musicals. Que siguen la llavor que germine en el jardí

de les nostres ensenyances superiors de direcció. Crec fermament en la necessitat d'esta

assignatura  optativa  per  a  dotar  els  alumnes d'una preparació  prèvia  a  estos  estudis

superiors, en tant que a coneixements previs per a la realització d'estudis superiors, així

com per a “descobrir” si volen ser futurs directors o no, ja que com sabem, actualment, un

instrumentista pot decidir si vol ser concertista o pedagog del seu instrument a través de

tots els seus años d'estudi en el conservatori professional. Igualment un compositor, a

través  de  l'optativa  de  Fonaments  de  Composició  i  un  Musicòleg  a  través  de  les

assignatures  d'Història  de  la  música,  Anàlisi,  etc.  Però,  ¿qué passa  amb  els  futurs

directors? Com saben si els agradaria dedicar-se a esta assignatura abans de decidir el

seu futur en un Conservatori Superior si abans “no ho proven” o desconeixen les seues

capacitats?, o no saben realment en que consistix esta grandiosa especialitat?, tan gran

que  comprén  segons  els  grans  directors,  la  interpretació,  l'anàlisi  Musicològic  i  la

Composició de les obres a dirigir. 

5. Accés a les Ensenyances Professionals de Música.

La  prova  d'accés  a  les  Ensenyances  Professionals  es  realitzarà  en  dos

convocatòries (juny i  setembre),  efectuades pel  centre  docent.  Els  sol·licitants  podran
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concórrer  un  màxim  de  quatre  convocatòries  en  qualsevol  centre  de  la  Comunitat

Valenciana. El còmput de convocatòries no inclourà les que hagen sigut superades sense

que la qualificació conferisca un lloc escolar a l'aspirant.

Les Ensenyances Professionals de música es cursaran ordinàriament entre els 12 i

18.  L'inici  de  les  Ensenyances  Professionals  amb  menys  de  12  o  més  de  18  anys,

s'entendrà  com  a  excepcional.  A  este  efecte,  la  Conselleria competent  en  matèria

d'educació, regularà el tractament d'esta excepcionalitat.

Propostes dels departaments didàctics per a les proves d'accés a les Ensenyances

Professionals.

El departament de Llenguatge Musical és l'encarregat de confeccionar els exercicis

de la part teòric-pràctica de la prova d'accés a les Ensenyances Professionals així com els

continguts i criteris d'avaluació específics de cada curs pel qual s'accedix a la prova.

Els exercicis teòric-pràctics seran custodiats per la Direcció d'estudis fins al mateix

dia de la prova.

El  professorat  de  les  diferents  especialitats  instrumentals  es  fa  càrrec  de

confeccionar els exercicis de primera vista que ha d'interpretar l'alumnat que accedix a les

proves  per  a  l'ingrés  a  les  Ensenyances  Professionals,  així  com  el  llistat  d'obres

orientatives per a cada curs de les Ensenyances Professionals, publicades en el tauler

d'anuncis del Conservatori i en la Web, segons ens marca la normativa vigent.

Primer i segon curs  Ensenyances Professionals:

Prova A: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal, d'un llistat de

tres  que  presentarà  l'alumne.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades. Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Prova B: Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument. Puntuació:

de 0 a 10 amb un decimal.

Prova  C:  Capacitat  auditiva  i  de  coneixements  teòric-pràctics  de  Llenguatge

Musical. Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Tercer curs  Ensenyances Professionals:

Prova A: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'un llistat de
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tres  que  presentarà  alumne/a.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades. Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Prova B: Lectura a primera vista. Puntuació de 0 a 10 amb un decimal.

Prova  C:  Capacitat  auditiva  i  de  coneixements  teòric-pràctics  de  Llenguatge

Musical. Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.(Ponderación 75%).

Prova de piano:  Lectura  a primera  vista  d'un  fragment  adequat  a  les  dificultats

tècniques  d'un  nivell  dels  continguts  de  primer  curs  de  l'assignatura  de  Piano

Complementari. Puntuació 0 a 10 amb un decimal.

Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'una obra triada pel tribunal d'un llistat

de tres que presentarà l'alumne/a, d'un nivell  de primer curs de l'assignatura de piano

complementari. Es valorarà l'execució de memòria de les obres. Puntuació: de 0 a  10

amb un decimal. (Ponderació sobre la nota final: 25%).

Quart i quint curs  Ensenyances Professionals:

Prova A: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'un llistat de

tres  que  presentarà  l'alumne/a.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades. Puntuació: de 0 a  10 amb un decimal.

Prova B: Lectura a primera vista d'un fragment adequat a la puntuació: de 0 a 10

amb un decimal.

Prova C:

Prova  de  piano  lectura  a  primera  vista d'un  fragment  adequat  a  les  dificultats

tècniques del nivell i continguts de segon curs (4t Ensenyances Professionals) o tercer

curs (5t Ensenyances Professionals.) de l'assignatura de Piano Complementari.

Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'una obra triada pel tribunal d'un llistat

de  tres  que  presentarà  l'alumne/a,  d'un  nivell  de  segon  curs  (4t  d'Ensenyances

Professionals) o tercer curs (5t d'Ensenyances Professionals) de l'assignatura de piano

complementari. Es valorarà l'execució de memòria de les obres. Puntuació: de 0 a  10

amb un decimal. (Ponderació sobre la nota final: 25%).
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Harmonia: Realització d'un baix xifrat. Prova d'audició guiada. Puntuació: de 0 a 10

amb un decimal. (Ponderació sobre la nota final: 75%).

Sext curs  Ensenyances Professionals:

Prova A: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'un llistat de

tres  que  presentarà  l'alumne/a.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades. Puntuació: de 0 a  10 amb un decimal.

Prova B: Lectura a primera vista d'un fragment adequat a la puntuació: de 0 a 10

amb un decimal.

Prova C: 

Acompanyament (només alumnat de Piano i Guitarra):

Transposició, a una determinada distància intervàlica, de l'acompanyament

d'una obra, adequada al nivell de primer curs de l'assignatura d'Acompanyament de les

Ensenyances Professionals de Música.

Realització de l'acompanyament d'una melodia xifrada proposta pel tribunal,

adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Acompanyament de les Ensenyances

Professionals de Música.

Valoració: 25% de la nota final (només alumnat Piano i Guitarra).

Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Anàlisi: 

Anàlisi musical d'una peça o fragment de nivell de primer curs d'Anàlisi.

Exercici d'audició guiada adequat al nivell de primer curs d'Anàlisi.

Valoració: 60 % de la nota final (només alumnat Piano i Guitarra).

Valoració: 75 % de la nota final (resta d'especialitats).

Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Història de la Música: 

Desenrotllament d'un tema adequat al nivell de primer curs d'Història de la

Música.

Exercici d'audició comentada adequada al nivell de primer curs d'Història de

la Música.

PGA a) PEC CONCRECIÓ CURRICULAR ENSENYANCES PROFESSIONALS

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  CURS 2020-21 CPM OLIVA (Versió octubre 2020)                             22

Conservatori Professional de Música
“Josep Climent” d’Oliva

C/ Manuel de Falla, 2. 46780-Oliva
Codi centre: 46021782 Tel: 96 282 9480

e-mail: 46021782@gva.es
https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/

https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/


                                                 
                                                                                                         

Valoració: 15 % de la nota final (només alumnat Piano i Guitarra).

Valoració: 25 % de la nota final (resta d'especialitats).

Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

6. Premis professionals Fase Centre. Regulats ORDE 76/2014 de 16 de setembre de

la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Els diferents premis que poden ser convocats pel Centre, per a la seua realització

són:

Premi Professional per cada especialitat instrumental.

Premi Professional per la modalitat Història de la Música.

Premi Professional per la modalitat Música de Cambra.

Premi Professional per la modalitat Fonaments de Composició.

.

Els criteris per a concórrer a estos premis l'alumnat haurà d'aconseguir en els dos

últims cursos de les  Ensenyances Professionals  de  Música,  una nota  mitjana igual  o

superior a huit així mateix, haurà d'obtindre la següent qualificació específica segons el

Premi a què opte.

Especialitats Instrumentals: haurà d'obtindre una qualificació mínima de 9 punts en

l'assignatura específica, tant en quint com en sext.

En  la  resta  de  modalitats,  per  a  poder  presentar-se  als  Premis  Professionals,

l'alumnat haurà d'obtindre una qualificació mínima de 9 punts: en els dos cursos d'Anàlisi i

en l'assignatura de Fonaments de Composició, en els dos cursos d'Història de la Música, i

en els dos últims cursos de l'assignatura de Música de Cambra, a més d'una qualificació

mínima de 8 punts en sext curs d'instrument. L'alumnat que obtinga el Premi Professional

de Música en la fase Centre, podrà presentar-se a la Fase Autonòmica.

La fase Centre es realitzarà al llarg del mes de juliol.
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