
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
  

En el marc dels objectius generals que s’estableixen en el currículum de l’àrea 

de música hi trobem el següent epígraf: 

 

1.”Participar en activitats musicals, tant individualment com en grup, amb 

actitud oberta, interessada i respectuosa”. 

 

Aquest objectiu es troba present en ambdós cicles de l’etapa. A banda de 

presentar a l’alumne o al grup d’alumnes com creadors i intèrprets en el seu 

entorn educatiu, estem convençuts que es deu potenciar la realització 

d’activitats extraescolars. No ens cal justificar ni argumentar més; des d’aquest 

Departament la programació d’activitats extraescolars, la seua justificació, 

realització i posterior anàlisis, és un objectiu important. El departament de 

música proposa una sèrie de activitats musicals prevista a realitzar durant el 

curs i que seran les següents: 
 

- Participació en el Dia internacional de la dona treballadora.  

- Audició amb motiu de la Setmana Cultural on participaran els alumnes de tots 

els nivells educatius. 

- Assistir al concert didàctic al Palau de la Múisca de València o al Teatre 

d’Alzira. 

- Participar en la trobada de música en Valencià “COM SONA L’ESO”. 

Visita al Palau de la Música de València dels alumnes de  tercer d’ESO per a 

assistir a les audicions escolars. 

Participació dels alumnes en la setmana cultural, Nadal, Pascua o Final de curs 
del centre interpretant melodies amb acompanyament instrumental. 
Visita a les instal·lacions d’un estudi de gravació.    
Visita al Taller de Música del Centre Infanta Elena de paralítics cerebrals per tal 
d’oferir un concert. 
Assistència a activitats programades a l’Agenda Cultural del poble. 
Representació de contes musicals als col·legis de Primària. 
Visita al Centre Infanta Elena de Paralítics Cerebrals, Taller Ocupacional Sant 
Pasqual o al Col·legi d’Educació Especial Sanchis Banus per a interpretar una 
audició. 
Visita al Museu d’Instruments de Caravaca. 
Concerts de flauta, expressió corporal i vocal en alguna col·legi, associació… 
Sempre tractant de fomentar la integració amb les persones amb distintes 



capacitats. 
Realització d’un blog de música i tradicions. 
Interpretació i narració d’un conte musical en algun col·legi de la nostra 
localitat. 
Concerts solidaris a benefici d’alguna associació del poble. 
Participació en els Tallers de Musica de l’Associació Babilón amb alumnes 
voluntaris. 
Preparació d’activitats per als finals d’avaluació o final de curs. 
Concert LA MÚSICA QUE ENS UNEIX en companyia dels alumnes del 
Teixereta i el Castell Vermell per tal d'ajuntar els alumnes de 6è i 2n d'ESO, 
que seran tutors i tutoritzats l'any vinent. 
Participació i manteniment d'un club de lectura. 
Col·laboració amb el Projecte Erasmus Plus.      
Visita a l’Asil San Joaquín, Centre de Malalts d’Alzheimer, Taller Ocupacional i 
Col·legi Sanchis Banús per tal de felicitar el Nadal. 
Participació en el Musiqueando. 
Participar en la trobada de música en Valencià “COM SONA L’ESO”. 

 
 

La realització d’aquestes i altres activitats va a estar subjecta a disponibilitat de 

dates, característiques dels alumnes i nivell de participació els mateixos; però 

sobretot atendrà a les mesures sanitàries implantades com a conseqüència de 

l’evolució de la pandèmia. 

 


