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ESCOLA DE MÚSICA “JOSÉ MARÍA ROIG”
 DE LA UNIÓ MUSICAL DE PICANYA

L’Escola de Música “José María Roig” de Picanya és dependent d’una Societat 
Musical pertanyent a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valen-
ciana, la Unió Musical de Picanya.

L’escola ofereix una base musical, donant una formació de qualitat mantenint 
un futur saludable i no perible a la seua societat.

La societat guanya persones que fan evolucionar l’àmbit artístic, sense oblidar 
mai que l’escola els pot proporcionar un futur en la vida laborable, en qualsevol 
de les branques en les quals la música és part predominant.

D’aquesta manera, la nostra Escola compta amb un fons d’instruments que 
s’amplia cada curs escolar per poder acollir a tot l’alumnat possible.

La nostra escola comparteix instal·lacions amb el CEIP Ausiàs March de Pican-
ya, on a l’horari de vesprada, a partir de les 16:45 h, podem utilitzar l’ampli de 
les seues aules, ja que estem fora de l’horari lectiu del centre i tenim una auto-
rització prèvia amb la subjecció a les necessitats derivades de la programació 
d’activitats dels centres mencionats, segons el que s’estableix en l’Ordre del 27 
de novembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre la 
utilització de les instal·lacions i dependències escolars de titularitat pública per 
a escoles de música.
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OFERTA EDUCATIVA

Música i Moviment (3 i 4 anys)

Durant els primers anys de la infància, els xiquets i les xiquetes ja són capaços 
de participar activament en la música.

Classes on predomina la fantasia, el joc, el ball, l’expressió corporal i la cançó. 
Ritme i moviment per despertar en ells i elles les seues capacitats artístiques, 
creatives i socials.

Els/Les més xicotets/es descobreixen l’íntima unió entre el llenguatge, la veu, el 
moviment i la música, i com tots ells tenen una arrel comuna: el cos.

A través d’una didàctica basada en l’autodescobriment, l’exploració, la improvi-
sació i la composició, cada alumne/a té l’oportunitat d’aprendre creant.

Jardí Musical (5 i 6 anys)

Es comencen a utilitzar els instruments com una extensió de la vivència corpo-
ral prèviament adquirida.

Començar a construir un coneixement bàsic dels elements que conformen el 
llenguatge de la música a través de la seua comprensió pràctica.

La unió del llenguatge, la veu, el moviment i la música d’una manera integradora 
juntament amb altres manifestacions artístiques (plàstica, teatre, manualitats, 
etc.). Utilitzem la cançó per a gaudir del nostre folklore com a testimoni de la 
nostra identitat i referència del nostre passat. També com a element globalit-
zador per a treballar els diferents nivells dins de la psicomotricitat: coordinació, 
memòria, concentració, respiració, lateralitat, organització de l’espai, creativitat 
i interacció amb la resta de companys.
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Preparació al llenguatge musical (Preparatori) (7 anys)

Propostes didàctiques, investigació de plataformes que ens ofereixen la possi-
bilitat de crear activitats musicals.

Els sons del món, dibuixem la música, D’on ve el so?

Jocs per a practicar la col·locació de les notes al pentagrama. Aprenem el nom 
de les notes, les coneixem sobre el pentagrama com la clau de sol, el compàs 
i altres signes musicals.

Fem els primers dictats musicals, escoltant el valor de les figures.

Primer contacte amb possibles instruments que podran escollir.

Orientació de la creativitat cap a resultats artístics que els resulten interessants 
i satisfactoris, explorant les possibilitats que ofereixen la veu i altres instru-
ments musicals, així com la improvisació, etc.

Ensenyances Elementals (a partir de 8 anys)

Consta de 4 cursos basats en l’aprenentatge del llenguatge musical, instru-
ment, Conjunt Instrumental i Cor. Es prepara a tot l’alumnat per a poder accedir 
a les nostres agrupacions simfòniques a més de tots aquells interessats en fer 
la prova d’accés a les Ensenyances Professionals dels conservatoris de músi-
ca.

COR

Per aconseguir la correcta formació de l’oïda musical, des dels seus principis, 
es té com a element bàsic la relació entre l’escolta i la veu. El primer contacte 
que l’alumnat té amb la pràctica de la música, és a través del Cant Coral. El 
COR és una assignatura obligatòria per a tot l’alumnat.
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CONJUNT INSTRUMENTAL

D’acord amb l’especialitat que cursa l’alumne/a, la pràctica de la música en el 
Conjunt Instrumental és un aspecte essencial en la seua formació musical i per 
a la bona comprensió del fet musical tant en l’àmbit artístic com expressiu. El 
CONJUNT INSTRUMENTAL és una assignatura obligatòria per a tot l’alumnat 
que cursen especialitats que puguen integrar en aquesta pràctica instrumen-
tal (Vent i Percussió).

Grup d’accés

Destinat a l’alumnat que, després d’acabar les Ensenyances Elementals, vol 
consolidar els coneixements de Llenguatge Musical donats durant els cursos 
anteriors, ja siga per presentar-se a Ensenyaments Professionals i continuar 
amb la seua educació musical, o per continuar els seus estudis. S’adquireix 
els coneixements necessaris per a consolidar l’activitat a la Banda Simfònica i 
poder accedir en aquesta.

Grup d’adults

Totes aquelles persones a qui els agrada la música, però mai han tingut l’opor-
tunitat o el moment per poder realitzar el seu somni de tocar un instrument i 
passar bones estones amb companyia dels amics i amigues fent música, tenen 
accés a tota l’oferta educativa que els pot oferir l’Escola amb un grup específi-
cament per a ells.

Alumnat Lliure

Per a tot aquell alumnat que no vol cursar l’ensenyança dirigida recomanada 
per la nostra Escola.
LLENGUATGE MUSICAL + COR + INSTRUMENT + CONJUNT INSTRUMENTAL

L’alumnat lliure podrà cursar les assignatures que vol, sense necessitat de se-
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guir una programació determinada per l’escola. No obstant això, aquest alum-
nat no podrà formar part de les agrupacions de l’Escola de Música ni de la Unió 
Musical de Picanya.

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

En la nostra Escola podràs estudiar aquestes especialitats instrumentals:

- Vent Fusta: Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon
- Vent Metall: Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba
- Percussió
- Corda: Violí, Viola, Violoncel
- Piano
- Guitarra
- Cant i Tècnica Vocal
- Música Tradicional: Dolçaina, Tabal, Tarota
- Taller Alternatiu: Piano Jazz, Bateria

PROFESSORAT

El claustre de l’Escola “José María Roig” de Picanya té la titulació oficial re-
querida per poder impartir classes a tots els períodes educatius que oferim. 
Per poder oferir una educació de qualitat i eficient, tots i totes tenen una gran 
experiència en l’àmbit docent i artístic.

Cada professor/a aporta una programació per als cursos que imparteix, revi-
sada per l’equip directiu. D’aquesta manera estaran acords a la filosofia que la 
Unió Musical de Picanya vol instaurar a la seua escola.

Aquestes programacions marcaran el ritme del curs així com els criteris de 
valoració i avaluació.
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INFORMACIÓ PER CURSOS

Sensibilització Musical

Preparatori, Ensenyaments Elementals i Grup d’Accés

Música i Moviment 3 i 4 anys Nascuts 2017 i 2016

Jardí Musical 1r 5 anys Nascuts 2015

Jardí Musical 2n 6 anys Nascuts 2014

Curs Assignatures

Preparatori Preparatori Possibilitat 
d’instrument

1r Curs Llenguatge 
Musical Instrument Cor

2n Curs Llenguatge 
Musical Instrument Cor

3r Curs Llenguatge 
Musical Instrument Cor

4t Curs Llenguatge 
Musical Instrument Cor Conjunt 

Instrumental

Grup d’Accés Llenguatge 
Musical Instrument Conjunt 

Instrumental
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Grup d’Adults

Curs Assignatures

A Llenguatge 
Musical

Possibilitat 
d’instrument

B Llenguatge 
Musical Instrument Conjunt 

Instrumental

C Llenguatge 
Musical Instrument Conjunt 

Instrumental

D Llenguatge 
Musical Instrument Conjunt 

Instrumental
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NORMATIVA DE MATRICULACIÓ

- La matrícula per a l’alumnat que va formar part a l’escola de música al curs 
2019/2020 queda realitzada automàticament per la situació de la COVID-19. 
Per renunciar a la matrícula automàtica cal enviar un email al correu electrònic 
de l’escola. El període de renúncia acaba el 30 de juny.

- La matrícula per al nou alumnat al curs 2020/2021 serà de l’1 al 3 de Juliol. 
L’horari serà de 17:00 h a 19:30 h a la seu de la Unió Musical de Picanya (C/ 
Bonavista, 2, Picanya) de forma presencial.

- Per poder formar part de l’Escola, un membre de la família directa de l’alum-
ne/a haurà de fer-se soci/sòcia de la Unió Musical de Picanya. Açò aporta un 
pago anual de 25 €. Per donar-se de baixa de soci/sòcia, s’haurà d’enviar un 
email al correu electrònic.

- La taxa de matrícula serà de 30 € per a tot el curs. Per a altres membres de la 
família directa, la matrícula serà de 15 €.

- L’alumnat que forma part de la Banda Simfònica de la Unió Musical de Pican-
ya tindrà un descompte de 10 € al mes a les classes del seu propi instrument 
(mínim 45 minuts de classe). En els altres casos tindran les mateixes condi-
cions que la resta d’alumnat. La matrícula per aquests serà de 15 €.

- Una vegada realitzada la matrícula no es tornarà el seu abonament, indepen-
dentment del motiu de la renúncia.

- Les baixes de l’Escola s’hi hauran de sol·licitar per escrit o per correu electrò-
nic 15 dies abans del començament del mes efectiu a la consergeria del centre.

- L’escola de Música “José María Roig” de Picanya es reserva el dret de mo-
dificar i/o suspendre la programació prevista per qüestions de força major o 
motius docents.
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- Les quotes mensuals s’hauran d’abonar els primers dies de cada mes, mit-
jançant gestió bancaria.

- Haurà d’estar al corrent del pagament mensual o perdrà el dret d’assistència 
a les classes.

- Amb caràcter excepcional, l’escola podrà donar de baixa a l’alumnat que no 
assistisca a classe durant un mes i no estiga al corrent de les mensualitats.

- Els rebuts tornats es tornaran a tramitar per gestió bancària i les despeses 
correran a compte de l’alumne/a.

- L’alumnat s’atendrà a la normativa vigent respecte al lloguer d’instruments de 
vent i corda així com l’alumnat de percussió.
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NFORMACIÓ GENERAL

Horari del Centre:

L’escola de Música està oberta de dilluns a dissabte. Les classes són imparti-
des al CEIP Ausiàs March de Picanya i als locals de la Unió Musical de Picanya 
(C/ Bonavista, 2 y 4, Picanya).
L’horari de consergeria serà de 17:00 h a 20:30 h de dilluns a dijous.
Els horaris poden variar per necessitats internes de l’Escola de Música o la Unió 
Musical de Picanya.

Horari del Director i Equip Directiu de l’Escola de Música:

El director i el cap d’estudis de l’Escola de Música tindran un horari d’atenció 
a famílies i alumnat. L’horari es determinarà a partir de l’inici del curs escolar.

Lliurament d’instruments i elecció d’horari:

Els instruments es donaran durant el mes de Setembre quan l’alumnat co-
mença 1° d’Ensenyances Elementals o si es determina donar instrument en 
Preparatori, segons orientacions del professorat, basant-se en la fisonomia de 
cada alumne/a.

L’Escola de Música oferirà cada any un nombre determinat d’instruments se-
gons les necessitats de les diferents formacions que hi ha en la Unió Musical 
de Picanya i segons les hores lliures que tinga el professorat.

Per tal que es tinga cura de l’instrument, la Societat Musical ha elaborat un 
contracte de lloguer, per la qual cosa l’alumnat que tinga un instrument de Vent 
o Corda haurà de pagar una quota de 50 € per any. El contracte es pot ampliar 
fins a 2 anys, a partir d’ací l’alumnat haurà de comprar el seu propi instrument 
i tornar el que la Societat li va prestar. Els instruments que determine la Unió 
Musical de Picanya, com fagots, tubes, bombardins, per exemple, podran ser 
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ampliables fins als 4 anys. Així mateix, l’alumnat de percussió pagarà una quo-
ta anual de 25 € per manteniment de l’instrumental.

Accés al Conjunt Instrumental:

- Ha de ser alumne/a de l’Escola de Música o soci de la Societat Musical “Unió 
Musical de Picanya”.

- La formaran els alumnes que hagen superat els continguts de tercer curs 
d’Ensenyaments Elementals, així com a alumnes d’Ensenyaments Professio-
nals que ja pertanguen a l’agrupació simfònica.

- De manera excepcional, segons proposta del/la professor/a i aprovació del 
director de la Banda i de l’Escola, podrà formar part alumnes que encara no 
hagen superat els continguts de tercer curs d’Ensenyaments Elementals.

- Si hi ha algun alumne/a que no estiga cursant instrument a l’Escola de Músi-
ca, podrà assistir sempre que el director de la Banda i de l’Escola de música ho 
considere oportú.

- En tot cas, el director de l’Escola de Música “José María Roig” de Picanya i 
el Director Artístic de l’agrupació hauran de donar l’aprovació per a l’accés a 
l’agrupació.

Accés a la Banda Simfònica:

- En tots els casos, el/la músic que ingressa oficialment, hi haurà assistit durant 
un curs a assajos i actes de la Banda Simfònica, mostrant així el seu interés i 
la seua implicació en el grup. L’alumnat que haja superat 4t d’instrument i con-
tinue els seus estudis a la nostra Escola, podrà iniciar el seu curs d’adaptació 
de Desembre a Juliol.

- Per iniciar l’any de prova a la Banda Simfònica, serà necessari superar una 
prova d’accés. Mitjançant aquesta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i 
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els coneixements necessaris per a poder respondre a les necessitats musicals 
que es requereixen per formar part de la nostra agrupació.

- Aquesta prova es realitzarà durant les activitats de Santa Cecília. En aques-
ta, s’interpretaran 1 o 2 obres, depenent del nombre de participants, d’entre 3 
obres presentades amb anterioritat. El nivell de dificultat d’aquestes obres serà 
el mateix que les peces orientatives recomanades per a l’accés a Ensenya-
ments Professionals, en qualsevol centre autoritzat o conservatori.

- Per optar a la realització d’aquesta prova, serà obligatori haver superat el 4t 
curs d’instrument i llenguatge musical a la nostra escola de música o acreditar, 
mitjançant un certificat, la finalització dels Ensenyaments Elementals en qual-
sevol altre centre.

- Per accedir oficialment a la Banda Simfònica, el / l’aspirant haurà de complir 
14 anys, com a mínim, l’any de la seua entrada.

- Els músics que ingressen des d’altres Bandes de Societats Musicals alienes, 
quedant demostrada la seua experiència, assistiran durant un any a assajos i 
concerts. El director Artístic donarà el consentiment, per a la seua entrada ofi-
cial, tenint en compte el compromís i la preparació.

- Per consolidar la seua entrada a la Banda, el nou integrant haurà de continuar 
en classes d’instrument durant 2 cursos com a mínim, a l’Escola de Música o 
en Conservatoris Professionals. En cas contrari perdrà els seus drets com a 
músic a la UMP.

- Si el / la músic ha estat alumne / a de la nostra escola, una vegada aprovada 
la seua entrada oficial a la Banda, haurà de romandre, com a mínim, 1 curs més 
en el Conjunt Instrumental / Banda Juvenil.
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DADES DE CONTACTE

EQUIP DIRECTIU

Director 
Juan Carlos López Luján | direccio.escola.ump@gmail.com

Cap d’estudis
Luis Miguel Moncayo Olivares | capdestudis.escola.ump@gmail.com

RECEPCIÓ

Josefina Pines Machado

 Telèfon de contacte: 638 784 465
 Horari de dilluns a dijous de 17:00h a 20:30h | CEIP Ausiàs March
 Correu electrònic: escuelamusicajosemariaroig@gmail.com


