curs 2017/18
PROGRAMACIÓ ANUAL D'ACTIVITATS
QUI SOM
L’Escola de Música de Bunyola es desprèn de l’Associació sense ànim de lucre “Amics
de la música de Bunyola”. Fou creada el setembre de l’any 2000 per un grup de joves
professors amb estudis musicals superiors, amb la intenció de posar a l’abast dels infants,
joves i gent adulta del seu poble una oferta musical de qualitat.L'Associacio es creà l'any
2003 i fou registrada com a entitat cultural sense ànim de lucre a l'Ajuntament de
Bunyola.

LÍNIA PEDAGÒGICA
El nostre objectiu és contribuir al desenvolupament integral de les persones, així
com dotar d’uns coneixements musicals que els permetin gaudir i estimar la
música, i d’altres expressions artístiques. Creiem que totes les persones poden
aprendre i treure algun profit de l’aprenentatge musical, sense haver d’estar parlant
únicament de la professionalització.
Per aquest motiu, hem volgut crear una escola que tengui vida com a tal, amb
classes que ofereixen situacions variades d’aprenentatge i amb una participació
activa per part dels alumnes, ja siguin individuals o en grup, i amb activitats
complementàries interessants, ja que moltes vegades és en aquest moments en que
s’aplica el que realment hem après, tant a nivell musical com pel que fa a
desenvolupament integral.
En base amb els arguments anteriors l’Escola de Música de Bunyola basa el seu
projecte educatiu en els següents valors:
- Transparència en les seves actuacions.
- Participació de tots els membres de la comunitat educativa.
- Professionalitat en la feina.

OFERTA EDUCATIVA
Per alumnat menor d’edat:
* Pre-muimo ( 3 i 4 anys ).
● Música i moviment.
● Llenguatge musical (iniciació - primer - segon - tercer - quart - grau mitjà I grau mitjà II. Mètode Ireneu Segarra.).
● Agrupacions vocals.
● Sessions individuals d’instrument.
● Sessions col·lectives d’instrument.( violí, metalls).
● Agrupacions instrumentals (orquestra de corda, banda jove, batucada ).
Per alumnat adult:
● Llenguatge musical
● Tècnica vocal individual
● Taller de veu col.lectiva
● Agrupació vocal femenina.
● Sessions individuals d’instrument
● Sessions col·lectives d’instrument ( clarinet )
● Agrupacions instrumentals (orquestra de corda, banda de música, colles de
xeremiers).

RECURSOS HUMANS
1 Director
1 Cap d’Estudis de instruments.
1 Cap d'estudis de llenguatge.
1 Secretari administratiu
Claustre
3 professors/es de Llenguatge Musical
3 professores de agrupació vocal/tècnica vocal
2 professors/es de violí
1 professora de viola
1 professora de violoncel

1 professor de guitarra
2 professors/es de flauta travessera
2 professors/es de clarinet
1 professor de saxo
1 professor de música tradicional
1 professor de piano
1 professor de trompeta, trombó i bombardí
1 professor de percussió
1 professor de batucada

MATRÍCULA
Nombre d'alumnes prevists per aquest curs : 150
Al 31 de juliol de 2017 el total d'alumnes matriculats és de 144, distribuïts així :
Alumnes menors : 87 . Alumnes adults : 54
ASSIGNATURA
● piano
● guitartra elèctrica
● guitarra clàssica
● violí
● viola
● violoncel
● flauta travessera
● bateria/percussió
● marimba
● clarinet
● saxo
● trompeta
● trombó de vares
● bombardí
● llenguatge musical menors
● llenguatge musical adults
● pre.muimo 4 anys
● música i moviment
● agrupació vocal de menors
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agrupació vocal adults
música tradicional
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HORARIS
L'equip directiu i de coordinació, establirà per a cada curs escolar un horari de
guàrdia i d'atenció a la comunidad educativa.
L’horari lectiu durant el curs escolar serà els dilluns i dimecres de 17.00 a 21.30 ,
divendres de 17.00 h a 21.00 h.
Amb l'exepció de l'horari de pre.muimo I, i II que serà en dilluns de 16.00 a 17.00
hores,i muimo en dimeres de 16.00 a 17.00 h., de conformitat amb la Direcció del
CEIP Mestre Colom i de l'Apima.
L’horari de l’alumnat el confecciona l’equip directiu, en funció de la disponibilitat
del professorat, intentant respectar al màxim les preferències dels alumnes.
Temps lectius a nivell orientatiu :
Llenguatge musical
2 hores setmanals en dues sessions
Pre-muimo i muimo
1 hora setmanal amb una sessió
Practica instrumental
½ hora individual setmanal
Tècnica vocal
¾ hora setmanal
Agrupació vocal menors
1 hora setmanal
Agrupacio vocal adults
3 hores setmanals en dues sessions
Orquestra
1 hora i mitja assaig setmanal
Banda de música
1 hora i mitja assaig setmanal
Banda jove
1 hora assaig setmanal
Batucada
1 hora i mitja amb una sessió
Col.lectives
1 hora setmanal amb una sessió

CALENDARI ESCOLAR curs 2017/18
El calendari de l'Escola de Música, s'ajustarà a las directrius que cada any
determini la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, en les seves
instruccions anuals, al qual s'afegiran les festes o altres actes d'àmbit local propis
del municipi de Bunyola.

Primer trimestre: de 25 de setembre a 22 de desembre.
Segon trimestre: de 8 de gener a 28 de març.
Tercer trimestre: de 9 d’abril a 16 de juny.
Les vacances escolars són les mateixes del CEIP Mestre Colom.

CALENDARI PROVISIONAL D'ACTUACIONS
Primer trimestre : Audicions. Concert de Nadal
Segons trimestre : Audicions.Mostra d'instruments per famílies.
Tercer trimestre : Participació al cicle de concerts anomenats Primavera musical
bunyolina 2018. Concert de fi de curs.

METODOLOGIA
Hem de tenir en consideració, a l'hora d'establir el marc de la nostra metodologia,
que qualsevol situació d'aprenentatge, està sotmesa a un gran nombre de variables
entre les que podem estacar :
- L'homogeneïtat o heterogeneïtat del grup-classe.
- Els coneixements anteriors.
- El grau de motivació.
- L'experiència i personalitat del professorat.
- Els recursos de què es disposen.
- L'edat dels alumnes i les alumnes.
Per tant, més que establir una línia metodològica estricta i rígida, cercarem
l'equilibri i la complementarietat de mètodes diversos.

COMUNICACIÓ ENTRA LA COMUNITAT EDUCATIVA
Amb les famílies :
* Taulells d'anuncis.
* Fulls informatius.
* Circulars electròniques.
* Pàgina web
* Correu electrònic
Entre el professorat :

* Reunions de co.ordinació pedagògica.Claustres trimestrals.
* Correu electrònic
* Washapp.

INSTAL-LACIONS
Aules del Ceip Mestre Colom
Sala parroquial per assajos de Bandes, orquestra i combos.

Bunyola, 2 de setembre de 2017
Per l'Equip directiu.

Evaristo Pons Femenia
direcció

Lidia Pons Fernández
cap d'estudis de llenguatge.

Gabriel Riera Mas
cap d'estudis de instruments

Pere Riera Fiol
secretaria administrava

