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0. PRESENTACIÓ  

 Vol ser un projecte musical que pretén, a partir de la d’una obra musical, pel·lícula, llibre, conte 

ja existent o bé original, fusionar la MÚSICA, LA DANSA, I LES ARTS ESCÈNIQUES, en una 

obra musical amb personalitat pròpia, la qual puga ser útil per fer arribar la música, d’una forma 

divertida, agradable, colorista, als xiquets/es dels diferents col·legis d’Onda, per això l’han anomenat, 

també FORMATIU.  

 Participen en l’obra musical, els alumnes Música de conjunt instrumental de la Banda Jove i de 

l’orquestra jove, alumnes de Dansa i alumnes de diferents especialitats com piano i guitarra.   

 Es un Projecte Obert i en continua Evolució, el qual cada any canvia i s’actualitza.  

 Ames com a fil conductor de tot el projecte FUSIÓ i per dinamitzar la posada en escena, contem a 

la participació de dos Actors presentadors que van fen de nexe d’unió entre la música, la dansa i 

el desenvolupament de tota l’obra musical, des del seu començament fins al seu acomiadament. 

Podem dir que també incloem en el projectes les Arts Escèniques.  

1. OBJECTIUS  

 L’objectiu principal del projecte fusió, es posar a l’abast de tots els xiquets i xiquetes d’Onda la 

possibilitat, de poder veure, i escoltar en directe, tots els instruments de l’orquestra i de la Banda 

de música, ames de veure altres instruments en directe, com el piano a quatre mans o la guitarra, 

així con també escoltar la veu dels xiquets de la Coral quant el projecte ho requerisque.   

 Tenir la possibilitat de poder veure en directe el ballet i les seues coreografies, en relació a la música.  

 Poder escoltar en moments determinats dels alumnes de Cant Coral, si el Projecte Anual (Unitat 

Didàctica) ho requereix.  

 Aconseguir que els presentadors, porten el FIL CONDUCTOR, entre els Ballet i la Música, per fer 

que el PROJECTE sigue el mes Dinàmic possible.  

 Té com a meta oferir un nou servei que fomente la pràctica musical, entre els possibles músics que 

puguen aparèixer posteriorment.  

 Arribar de forma directa als xiquets, a traves d’un conte musical, historia, aventura com 

posteriorment explicarem. Sempre ha d’haver un argument que dona forma al projecte musical.  

 També reforçarem el directe amb imatges a través d’un Power Point i Vídeos que reforcen el 

desenvolupament de la historia que estem contant.  

 Desenvolupar nous sistemes d’aprenentatge i comunicació entre els músics i xiquets espectadors.  

 Experimentar amb nous mètodes d’interacció entre els músics, alumnes, professors i espectadors.  
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2. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

2.1. OPORTUNITAT I JUSTIFICACIÓ  

 La presentació del projecte sorgeix com una necessitat de millora per a donar-li forma estructura a 

un projecte que estem desenvolupant des de la Primera Unitat Didàctica que vam presentar en el 

curs 2005-2006 i que de manera ininterrompuda hem vingut desenvolupant any darrere any, en el 

Centre d’estudis musicals d’Onda i el Centre de Dansa.  

 A mes creem que es important que es conegue la manera de Treballar conjunta, a través d'un 

projecte MULTIDISCIPLINARI amb altres agrupacions i altres especialitats. Sobretot seria 

interessant que conegueren la manera de treballar nostra altres centre que tenen integrades les 

ensenyances dins del centre.   

2.2. INNOVACIÓ  

Marc Teòric del projecte:  

 Cal definir un poc el que es pretén en el projecte d’Innovació i es que partint d’un projecte 

d’ensenyament i aprenentatge que es desenvolupa en el temps i forma part d’un projecte educatiu 

que si que funciona i que ja existeix amb anterioritat però tenim la necessitat de millorar la qualitat 

del Projecte.  

 També direm que el Projecte de millora, serà una estratègia, per tal de millorar el que ja existeix 

anteriorment.  

 Evidentment s’apliquen metodologies actives, que situen els alumnes en el centre de tot el procés 

educatiu, tant els alumnes del Centre d’estudis, com els del centre de Dansa i la resta de l’alumnat.  

 L’alumne, se situa en el centre del procés d’aprenentatge, tocant l’instrument, ballant, 

representant. L’alumne rep una formació musical i en dansa el qual forma part del currículum de les 

diferents matèries. El que nosaltres fem es donar-li forma conjunta a tota la formació que reben els 

nostres alumnes.  

Cronograma del Projecte:  

 Mes de Setembre: Quan s’aprova el Calendari Escolar es presenta la idea del projecte que es 

presentarà en la Unitat Didàctica, del curs i que es posarà en les Jornades de Música l’escola que 

s’organitzen tots els anys, a Onda i en la qual els col·legis venen a veure l’espectacle que nosaltres 

oferim.  
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 Mes d’octubre: Recerca de partitures originals o bé arranjaments que es puguen adaptar al Projecte 

o Idea previst. Una vegada que ja tenim la música buscada hem de començar a treballar en la idea 

de com adaptar la música a la historia que vulguem contar i a la Dansa.  

 Mes de Novembre i Desembre: Al ser una activitat Multidisciplinària, ens reunim una vegada al mes 

per veure com coordinem el Projecte Anual i quines novetats podem incloure per dinamitzar el 

projecte (Unitat Didàctica)  

 Mes de Desembre: Es farà el guió adaptat als Actors-Presentadors, per tal de que música i la Dansa 

estiguen en relació als diàlegs dels CONTE MUSICAL, que es vol desenvolupar.  

 Mes de Gener: Una vegada, ja tenim clar la música els diàlegs, passem tot açò als Actors i a les 

professores de Dansa, per tal de millorar, canviar, llevar o posar diferents elements que puguem fer 

mes dinàmic el Projecte.  

 També es faran els arranjaments per els instruments de Corda fregada que hi participen  

 Tanmateix, els Alumnes de Conjunt Instrumental i Alumnes de l’Orquestra, comencen a Treballar 

sobre els diferents temes proposats, per el Director i Coordinador del Projecte, en aquest cas serà 

el director musical, que es el que posarà en marxa el projecte cada any serà; Vicent Julio Navarro i 

Porcar.  

 Mes de Febrer: Una vegada que la música ja comença a sonar adequadament, es fa una gravació 

per tal de que les Professores de Dansa puguen adaptar les coreografies al Projecte Global.  

 Mes de Març i Abril: Es fan 3 o 4 assajos Generals amb tots, presentadors actors, alumnes de Dansa, 

musics, So, llums, per a que tot estigue enllistat.  

 Depenent de les vacances de Pasqua, varien les dates de la posada en escena de l’espectacle i ens 

fan 3 representacions, a no ser que ens demanen que fem la representació en altres llocs. Una 

d'aquests representacions, la fem per els pares/ mares i familiars, per tal de que vegen el treball que 

s’ha fet i desprès es fan 2 representacions per els col·legis d’Onda, per edats entre 3,4,5,6 i també 

per els de 7 anys.  

 Per nosaltres en millor termòmetre d’èxit es la satisfacció dels xiquets i professors que acudeixen a 

les nostres representacions.  

 Com hem descrit es un treball costos i molt laboriós, ja que costa donar forma any darrere any als 

projectes que elaborem i habitualment tots tenen una gran acceptació per part dels alumnes i els 

pares.  
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2.3.SOSTENIBILITAT  

Bàsicament partim de la base, que el projecte es sostenible econòmicament, ja que no son moltes les 

despeses que origina la posada en escena del mateix, com després detallarem en la memòria en el 

projecte.  

A continuació anomenarem els diferents professors i les despeses que te el projecte:  

 Professores de Dansa: 3 Professores, Teresa Buendia, Maria Amparo Gimeno i Alejandra Martí. 

Elles son les que preparen i organitzen les Coreografies. Les despeses van a càrrec de la Unió 

Musical Santa Cecília, ja que formen part de les professores del Centre  

Elemental de Dansa. Cost:0 €  

 Director i coordinador del Projecte: Es el Cap d’estudis del Centre i per tant, totes les despeses 

corren a càrrec de la Unió Musical. Cost: 0 €  

 Professors de les diferents especialitats que hi participen: Preparen un xicotet fragment d’uns 

30’ per ser interpretada per el diferents músics, quan presentem les diferents famílies d’instruments. 

Els professors tots treballen i formen part del planter del centre d’estudis musicals d’Onda. Cost: 0 

 Actors i Presentadores: 2 Intentem que siguen professores/s del Centre, que volen participar en el 

Projecte. Ha hagut anys que hem fet un projecte de col·laboració en l’escola municipal de Teatre, 

però habitualment intentem que siguem professors o alumnes del nostre Centre per tal de que la 

implicació sigue mes gran. Se'ls hi fa un detall. Caixa de Bombons. Cost: 30 €  

 Tècnic de Llums i so: També es un professor del Centre. També se li fa un detall simbòlic. Caixa 

de Bombons. Cost: 15 €  

 Cartutxos de serpentines que es tiren a la fi de l’espectacle. Cost: 60 €  

 Lloguer de les llums i micròfons. Cost: 600 €  

Nota: Les despeses com podem veure, no son massa grans i son assumibles per a qualsevol estament. 

Únicament quant el PROJECTE, es trasllada fora de l’auditori de la Unió Musical, haurem de sumar el 

cost dels Autobusos, que sinó son distàncies molt grans podem posar al voltant de 2 Autobusos, ja que 

entre els alumnes del centre d'estudis Banda Jove i Orquestra i els alumnes de Dansa, participaran en 

el projecte al voltant de 120 xiquets, per la qual cosa necessitem dos Autobusos. Cost 400 x 2 = 800 € 

Total estaríem parlant quant l’espectacle es fa en l’Auditori de la Unió Musical Santa Cecília d’unes 

despeses mínimes de 705 €  

Si l’espectacle es trasllada fora de l’auditori de la Unió Musical, hi hauria que sumar 800 € dels 

Autobusos. Total: 805 + 705 € = 1505 €  
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2.4.TRANSFERÈNCIA  

 La majoria dels elements que es desenvolupen en el projecte “Fusió” es poden utilitzar i aplicar 

en qualsevol escola de Música que tingue un grup de músics, per tal de mostrar en els col·legis del 

Poble o ciutat, els diferents Instruments, com sonen, com son i també i perquè no, contar-los la 

historia que comporta el Projecte, ja que tots els projectes musicals (Unitats didàctiques) porten 

associada un conte musical o història, en relació a la Música i la Dansa.  

 També i sobretot en aquells centres de música o societats on hi haja, centre de Dansa, el 

projecte es totalment assumible, però evidentment porta molt de treball d’Organització i 

Coordinació de tots aquells que participen en el Projecte. Nosaltres estaríem disposats a 

proporcionar-los tot el material que fase falta per tal de que el projecte puja ser portat endavant.  

2.5. PARTICIPACIÓ I ORGANIGRAMA DEL PROJECTE  

Els projectes d’innovació permeten i fomenten la participació i el treball cooperatiu. Detallarem a 

continuació els diferents agents implicats a banda dels alumnes i l’entorn sociocultural:  

 Unió Musical Santa Cecília d’Onda com a propietària.  

 Banda Jove Conjunt Instrumental i Orquestra Jove Conjunt Instrumental. Alumnes de Piano i Guitarra. 

Escola de   

 Escola de Dansa: Alumnes de 1r a 4 E .Elemental de Dansa.  

 Ballet Jove: Son alumnes que ja han acabat els Estudis Elementals de Dansa i col·laboren quant 

se'ls hi demane  

 Alumnes de Cant Coral: Participaran quan el projecte ho requerisque.  

 Consell Escolar de la Unió Musical: Aprova el projecte (Unitat Didàctica) anualment.  

 AMPA de la Unió Musical: Integra als alumnes de Música i Dansa  

 Actors Presentadors: Arts Escèniques/ Professors o Alumnes / Escola Municipal de Teatre.  

 So i il·luminació.  

 Ajuntament d’Onda: A través de la Regidoria de Cultura, coordina les jornades de música a l’Escola 

en les quals nosaltres participem, per mostrar el nostre treball als alumnes dels diferents col·legis 

d’Onda.  

 

 

 



 
Pla d'Innovació i Inclusió Educativa  

UMSCO Escola de Música  
Curs 2022-23 

 

 
8 

ORGANIGRAMA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE FUSIÓ  

 

 

2.4. INCLUSIÓ 

Per suposat que en el projecte musical Fusió xiquets i xiquetes, de totes les classes socials, 

ètniques i religioses. No hi ha cap tipus de discriminació ja que la música i la dansa son dos dels elements 

mes importants des del punt de vista de la SOCIABILITZACIÓ i INTEGRACIÓ a través de la Música i 

la Dansa, el Teatre i la besant Tècnica, llums i so. 

2.5. PLURILINGÜISME 

 El projecte posa en valor la competència comunicativa de l’alumnat i la millora tant de les 
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llengües cooficials com en les llengües implantades en el sistema educatiu Valencià.  

 Sobretot promovem la Normalització del Valencià en la Àmbit Educatiu, administratiu i social. 

 El projecte Musical està dissenyat en VALENCIÀ, tant els diàlegs com els programes de mà. 

Com sempre ho hem fet i ara continuem fent-ho.  

 El Valencià l’utilitzem com vehicle de unió i de normalització, utilitzant un llenguatge normalitzat i 

proper. 

3. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

El projecte consta de dos parts ben diferenciades.  

PART PRIMERA 

 Es dona la benvinguda als xiquets/es per part dels Actors-Presentadors.  

 Comencem el Projecte (Unitat Didàctica), amb la presentació de les diferents famílies d’instruments 

que formen part de les Bandes de Música i de les Orquestres.  

 Cada Instrument serà tocat, fregat o percudit per un alumne amb la interpretació d’un fragment 

musical curt d'aproximament uns 30’.  

 Els professors prèviament han fet un treball d’aula amb els alumnes de forma que els alumnes ho 

interpreten adequadament.  

Familía de Percussió 

 Bombo, Caixa, Plats, Plat suspès, Triangle, Blocs, Timbals, Xilòfon, Lira, Campanes Tubulars i La 

Bateria. També hi ha vegades que podem fer una Batucada.  

Familía Vent Metall 

 Trompeta, Fiscorn (Si n’hi ha), Trompa, Trombó de Vares, Bombardí, Tuba.  

Familía de Vent Fusta 

 Clarinet, Flauta, Flautí,́ Oboè̀, Fagot, Clarinet Baix, Saxòfon Alt, Saxòfon Tenor (Segons els que hi 

hagen en les agrupacions)  

Família de la Corda  

 Corda Percudida: El Piano a 4 mans 

 Corda Polsada: La Guitarra 

 Corda Fregada: Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix (Duos, Trios, Quartets)  
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NOTA: La durada aproximada d’aquesta primera part, es al voltant dels 20’.  

SEGONA PART  

En aquesta segon part, comencem en el que seria el Compte, historia, que donar à̀ títol a la Unitat 

Didàctica (Projecte Anual).  

Aquesta segon part està desenvolupada al voltant del que es la història i en la qual intervenen els músics 

i el Ballet.  

Els Actors Presentadors, porten en fill conductor de la Història i donen part al pas de les diferents parts, 

6 o 7 Cançons, amb una durada aproximada de 25’.  

En acabar tots els components, que intervenen saluden. Prèviament els presentadors acomiaden l’acte.  

4. HISTORIAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES JA DESENVOLUPADES DES DEL 

CURS 2005 - 2006 

Cada any es fa un Projecte nou. De moment s’han creat els següents Projectes didàctics:  

• Curs 2005-2006 “El País dels Instruments”  

• Curs 2006-2007 “La Dansa i la Música a Través del Temps”.  

• Curs 2007-2008 “Els diferents tipus de Música”  

• Curs 2008-2009 “La Música de Pel·lícules”  

• Curs 2010-2011 “Peer Gynt i les seves Aventures”  

• Curs 2012-2013 “La Música de Cine”  

• Curs 2013-2014 “Els Dibuixos Animats”  

• Curs 2014-2015 Toyland el País de les Joguines”  

• Curs 2015-2016 “Un dia en el Circ”  

• Curs 2016-2017 “Mery Poppins”  

• Curs 2017-2018 “La Bella i la Bèstia”  

5. AVALUACIÓ 

Aquest projecte incorpora un pla d’avaluació́ que preveu valorar el desenvolupament del Projecte i els 

resultats i l’impacte acadèmic sobre els nostres alumnes. L’avaluació́ es un procés necessari per a 

qualsevol projecte.  
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Permet comprovar el grau en què s’han assolit els objectius, adquirir aprenentatges, tant a partir dels 

errors com de les bones pràctiques, amb la finalitat de millorar la forma de dur a terme nous projectes 

en el futur i sobretot per conèixer el grau de qualitat assolit amb el projecte.  

L’avaluació́ es el instrument mes important per saber quin a sigut el grau de compliment del nostre 

projecte, com veure quins son els resultats, sobre els nostres alumnes i sobre la societat que ens envolta. 

Nosaltres pretenem o tenim com a objectiu la promoció́ de la música i de la Dansa, sobretot en el nostre 

poble i per que no, intentar que els xiquets/es, vinguen a fer els estudis de música i de dansa al nostre 

centre. La Unió́ Musical Santa Cecília es un Centre privat centre ànim de Lucre, amb mes de 150 anys 

de presència en el nostre poble.  

5.1. INDICADORS 

 Els indicadors consisteixen en dades o un conjunt de dades que serveixen per proporcionar 

informació́ significativa del projecte.  

 Permeten verificar-ne l’èxit en funció́ dels resultats esperat i així ́ mesurar de forma objectiva el 

desenvolupament i els resultats d’un projecte per a la posterior avaluació́ i poder tenir en compte 

aquells aspectes que ens permetran adequar-lo i millorar-lo de cara al futur. 

Per Exemple:  

 Nombre de Col·legis que assisteixen al espectacle, nombre d’alumnes de diferents edats. Aparició i 

presencia en els mitjans de comunicació́.  

 Valoració́ dels recursos emprats en el projecte, si son o estan dins dels paràmetres que nosaltres 

havien previst.  

 Les respostes obtingudes d’un qüestionari entregat als participants en el projecte.  

 Els comentaris extrets de les reunions de l’equip del Projecte.  

 La col·laboració́ obtinguda per part de diferents institucions.  

 Enquesta de Valoració́ dels alumnes participants, tant dels alumnes de música com de Dansa.  

5.2. INDICADORS D´AVALUACIÓ 

 S’entén per instrument d’avaluació́ aquelles fonts de verificació́ i mètodes de recollida que s’utilitzen 

per al seguiment del compliment, o no, dels resultats esperats.  
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 Són eines que permeten obtenir la informació́ necessària per avaluar. Perquè̀ aquestes eines 

funcionen s’hauran de fixar alguns aspectes que determinaran si es van complint els objectius, 

aquests aspectes són els que ja s’han explicat, els indicadors.  

 Fent una avaluació́ del qüestionari que hem passat als centres que han participat en el projecte.  

5.3. ANÀLISI DELS RESULTATS 

 Desprès de cada Unitat Didàctica, fem una valoració́ Global de la “Unitat Didàctica desenvolupada 

en el curs. Sempre es desenvolupa la Unitat Didàctica, durant el segon Trimestre i en les dates 

anteriors a Les vacances de Pasqua, concretament el Divendres anterior jornada de portes obertes 

per els pares i familiars i el Dilluns i Dimarts previs al Dijous Sant que comencen les vacances.  

5.4. IMPACTE 

 El impacte en la societat, en el barri, ciutat, o en els participants com a resultats de les accions que 

formen el projecte. Els impactes són canvis o transformacions que, gràcies al treball del nostre 

projecte, s’introdueixen en la societat o en l’entorn públic.  

 Aquests impactes poden, com ja s’ha vist en la part del guió del projecte, ser redactats a través d’uns 

resultats esperats.  

 Per determinar si un projecte va per bon camí́ , és necessari comprovar regularment si manté́ el rumb 

cap als objectius formulats en la redacció́ del projecte.   

 Aquesta comprovació́ es fa a través d’establir uns indicadors avaluats que seran extrets a partir dels 

instruments d’avaluació́ i que ja hem comentat.   

5.5. PROPOSTA DE MILLORA 

 Evidentment, sempre hi ha coses que millorar en totes propostes o Projectes que es fan tots els 

cursos, de fet la “Unitat Didàctica” o Projecte es OBERT i DINÀMIC, FUNCIONAL, ja que se’ls fa la 

proposta als diferents professors per a que opinen, canvien, milloren la proposta per a que el projecte 

sigue millor i tingue mes qualitat. Sempre les coses es poden millorar, per això̀ es treballa en equip 

i totes les opinions son importants.  

6. CONCLUSIONS 

 Hem intentat donar forma a un projecte que porta funcionant des del curs 2005 - 2006, i que es 

evident que ha anat evolucionant, ja que com hem dit en el desenvolupament del projecte, aquest 
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es OBERT, DINÀMIC, FUNCIONAL, i que possiblement vaja evolucionant i canviant al llarg del 

TEMPS.  

 Es una proposta que pot ajudar a DINAMITZAR, els centres on hi ha agrupacions associades o que 

pertanyen a les Societats musicals, per poder ajudar nosaltres estem disposats a posar en marxa 

aquest projectes sense cap tipus de compromís, per que pensem que pot donar molt bons resultats 

a nivell de promoció́ i difusió́ de la Música i de la Dansa.  

7. PROFESSORS COL·LABORADORS 

 Professores de Dansa: Teresa Buendia, Alejandra Martí, M Amparo Gimeno. 

 Actors Presentadors: Elena Martí Professora Superior Oboè̀ i Maria Martínez (Estudiant de 3r 

Periodisme), alumna de Dansa. 

 Tècnic de So i Llums: Fernando Llopico (Professor de Clarinet) 

 Coordinador i autor del Projecte: Vicent Julio Navarro I Porcar. 

 Professors de l’escola de música de les diferents especialitats  

8. GALERIA DE FOTOS DARRERA UNITAT  

Alumnes de 4 i 5 Anys 
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Actors Presentadores  

 

Instruments Percussió́ Batucada 

  

 

 

 

 

 

Instruments Vent Metall 
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Instrumentes de Vent Fusta 

 

Corda Polsada                                                                  Corda Fregada    

   

 

Corda Percudida 
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Alumnes Banda, Orquestra, Ballet, Presentadors  

 

 



9. MATERIAL AUDIOVISUAL 

9. Material Audiovisual del Projecte “Fusió́”  

El material audiovisual te les següents característiques segons està reflectit en l’ordre del DOGV.  

 Durada màxima: 3’  

 Grandària màxima 50 MB.  

 Format MP4 (Còdec de vídeo H 264 I còdec d’àudio AAC o MP3)  

 Parts: Presentació́, Director de Projecte, Professores de Dansa, Presentadores  
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