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1. INTRODUCCIÓ

El projecte educatiu és l’instrument de planificació institucional del centre, que

concreta les intencions educatives consensuades per la comunitat educativa i

serveix per donar sentit i orientar el conjunt de les activitats del centre. Conté els

trets definidors, els principis educatius, els valors, els fins i les prioritats d'actuació, i

impulsa i desenvolupa les bases principals, pedagògiques, organitzatives,

convivencials i de funcionament que han de regir l’activitat docent i la vida del centre.

Aquest document és el reflex d´un conjunt d´idees i decisions assumides per tota la

comunitat educativa que, en tots els seus diversos estaments (professorat, alumnat,

famílies i personal no docent) ha participat en el seu debat i aprovació i, per tant,

n´assumeix el contingut.

2. MARC LEGAL

Aquest Projecte Educatiu de Centre es fonamenta en la normativa vigent recollida a

l´adreça: http://die.caib.es/normativa

3. ATRIBUCIÓ DE RESPONSABILITATS

El Projecte Educatiu de Centre és elaborat per l’Equip Directiu del CEIF, tenint en

compte el context socioeconòmic i cultural del centre, les necessitats educatives

específiques dels alumnes, les directrius i les propostes del consell escolar, les

aportacions educatives del claustre i les aportacions dels d’alumnes i les de pares i

mares d’alumnes. Aquest document ha de ser aprovat pel Consell Escolar, excepte

els aspectes educatius que els ha d’aprovar el Claustre.
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4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS. TRETS

D’IDENTITAT

4.1 Qui som? Definició del CEIF

El Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera

“Catalina Bufí”, és un centre educatiu públic de les Illes Balears depenent de la

Conselleria d’Educació i Formació Professional, adscrit a la Direcció General de

Planificació, Ordenació i Centres, que imparteix ensenyaments artístics oficials, no

obligatoris, elementals i professionals de música i dansa.

Des de l’any 2000 el CEIF es crea com a entitat educativa pròpia amb un

equip directiu i claustre de professors independent amb dues seus, una a Eivissa i

una Aula d'Extensió a Formentera. El centre des de 2011 està ubicat a l’Avinguda

Espanya, n.15, CP 07800 d’Eivissa i compta amb les següents instal·lacions:

Auditori, Despatxos, Secretaria, Sala de Reunions, Sala Polivalent, Aules d’estudi,

Aules d’assaig per a agrupacions de gran format, Aules de música de cambra, Aules

d’instrument, Aules d’ensenyaments teòrics, Aules de dansa, vestuari i banys. L’Aula

d’Extensió a l’illa de Formentera està situada actualment a l’edifici de l’Antic CEIP

Sant Ferran al Carrer Tarragona, n.26, CP 07871 de Sant Ferran de ses Roques,

Formentera i compta amb 6 aules pròpies.

4.2 On som? Entorn del centre

La seu d’Eivissa del CEIF es troba al centre neuràlgic de la ciutat, amb tots

els comerços i transports a l’abast. Cal remarcar la proximitat a l’espai cultural de

Can Ventosa, on hi trobem l’Escola Municipal de Música i la Biblioteca municipal.

També s'ha d'incidir en la importància de la proximitat geogràfica de molts col·legis,

instituts, i la Universitat, fet que posa de manifest la idoneïtat de compaginar els

estudis obligatoris i universitaris amb els estudis musicals més fàcilment. Així, el

centre també ofereix la possibilitat de cursar el Programa d’Ensenyaments Integrats
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(PEI) als alumnes d’ESO i Batxillerat de l’IES Sa Colomina. Els col·legis més propers

al centre són: Sa Bodega, Portal Nou, Sa Graduada, Nuestra Señora de la

Consolación i Sa Real. Els instituts més propers són: Santa Maria, Sa Colomina,

Nuestra Señora de la Consolación i Sa Real.

L’edifici de l’Aula d’Extensió de Formentera està situat al nucli urbà de Sant

Ferran de ses Roques, al centre de l’illa, garantint proximitat amb els diversos

C.E.I.P, l’IES Marc Ferrer, la Sala Municipal de Cultura (Cinema) i l’Escola Municipal

de Música i Dansa de Formentera.

Cal destacar que el CEIF compta amb tres escoles de música i dansa

adscrites:

- Escola de Música i Dansa Reconeguda de Sant Francesc de

Formentera

- Escola de Música Reconeguda Patronat Municipal de Música d'Eivissa

- Escola de Música Reconeguda Can Blau de Sant Josep de Sa Talaia

Sant Josep de sa Talaia

4.3 Procedència i entorn de l’alumnat

Com a centre de referència musical i de la dansa a les Pitiüses, la

procedència del nostre alumnat és molt heterogènia amb habitants dels diversos

municipis d’ambdues illes. Per tant, comptem amb un alumnat d’edat compresa entre

els 7 i els 14 anys en E.Elementals i entre els 12 i els 20 anys en E.Professionals,

llevat d’un petit percentatge d’alumnat adult. Per tant, la major part dels nostre

alumnat ha de simultaniejar els ensenyaments de règim general obligatoris amb els

del Conservatori. Així, provenen de pràcticament tots els centres educatius de

Primària i Secundària-Batxillerat d’Eivissa i Formentera, presentant condicions

socioeconòmiques diverses.

Un dels principals trets que defineix al nostre alumnat és la seva voluntat

ferma per estudiar música i/o dansa, ja que som un centre d’ensenyaments no

obligatoris. En aquest sentit, un dels pilars fonamentals és l’entorn familiar del nostre
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alumnat. Generalment, solen ser famílies molt implicades en l’educació artística dels

seus fills/es, mostrant molt d’interès en el seu procés d’aprenentatge i que assisteix

assíduament a les diferents activitats programades pel centre. Tant és així, que cal

remarcar l’existència de dues AMIPA del Conservatori, una a cada seu (una a

Eivissa i altra a Formentera), que col·laboren i donen suport activament.

4.4 Estructura Organitzativa

L’organigrama del nostre centre compta amb la següent estructura organitzativa:

Projecte Educatiu de Centre Curs

Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”

6



L’organització i el funcionament d’aquests òrgans són els que s’especifiquen

als articles 127, 128 i 129 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE)

amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre,

per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(LOMLOE), i les especificacions que aporten el Decret 120/1994, de 15 de

desembre, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament del Conservatori

Professional de Música i Dansa de les Illes Balears, el Decret 58/1997, de 25 d’abril,

de modificació del Decret 120/1994, de 15 de desembre, pel qual s’aprova el

Reglament de funcionament del Conservatori Professional de Música i Dansa de les

Illes Balears, i, especialment, al Decret 120/2002 de 27 de setembre, pel qual

s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària i a les Instruccions

d’organització i funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa de

les Illes Balears per a cada curs.

L’Equip Directiu del CEIF està format pels següents càrrecs: Director, Cap

d’Estudis, Secretària Acadèmica, Cap d’Estudis Adjunt de Dansa i Cap d’Estudis

Adjunt de l’Aula d’Extensió de Formentera. La composició de l’Equip Directiu es pot

consultar a la web del centre (www.ceif.info).

La composició i l’elecció del Consell Escolar del nostre Conservatori
Professionals de les Illes Balears està regulada per l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura, de 18 d’octubre de 2002, per la qual es regula la composició i l’elecció dels
consells escolars dels centres públics d’ensenyaments de règim especial. Els
membres actuals del Consell Escolar es poden consultar a la web del centre
(www.ceif.info).

En l’actualitat, el Claustre de Professors del Conservatori està integrat per

un total de més de 50 professionals especialistes en les diferents matèries ofertades.

La major part del nostre professorat és interí i amb molta diferència segueix el

professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva i funcionaris CAIB. La

plantilla de docents actualitzada es pot consultar a la web de centre (www.ceif.info).

Les dades del curs 2022-23 són les següents:

Projecte Educatiu de Centre Curs

Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”

7

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
http://boib.caib.es//pdf/1997058/mp6614.pdf
http://boib.caib.es//pdf/1997058/mp6614.pdf
http://boib.caib.es//pdf/1997058/mp6614.pdf
http://boib.caib.es//pdf/1997058/mp6614.pdf
https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS059452ZI179778&id=179778
https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS059452ZI179778&id=179778
http://www.ceif.info
http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-10-18_Ordre_BOIB_129-2002.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-10-18_Ordre_BOIB_129-2002.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-10-18_Ordre_BOIB_129-2002.pdf
http://www.ceif.info
http://www.ceif.info


La Comissió de Coordinació Pedagògica del nostre centre està formada

pels membres de l’equip directiu i els caps de departament. A més, segons els

temes a tractar també es podrà convocar als diversos coordinadors. D’aquesta

manera, les seves resolucions i directrius es traslladen als diversos Departaments

Didàctics que conformen la coordinació específica de les diferents assignatures i

especialitats: Corda, Dansa, Llenguatge Musical, Piano i Vent-Percussió. Les

Instruccions d’Organització i funcionament dels Conservatoris Professionals de

Música i Dansa de les Illes Balears de cada curs reflecteixen les matèries del

Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”

que formen part dels diferents departaments didàctics i l’adscripció de cada docent a

un departament segons la seva càrrega lectiva.

A més, comptem amb diversos docents que també desenvolupen funcions

específiques per a la coordinació de diversos àmbits: les TIC, els Ensenyaments,

la Producció artística i del Programa de Millora i Transformació. Les funcions i

competències dels Coordinadors apareixen establertes a les Instruccions

d’organització i funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa de
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les Illes Balears per a cada curs. Des del curs 2020-21, per motiu de la pandèmia

COVID-19, comptem amb un coordinador de la Comissió de Salut que

s’encarrega de gestionar els possibles casos, les possibles vulnerabilitats,

necessitats d’atenció sanitària i la informació referent a salut al CEIF. A més, amb

l’acreditació obtinguda en 2022 pel SEPIE per dur a terme programes de mobilitat de

professorat a l’estranger i la cooperació educativa entre institucions europees, el

CEIF compta també amb un coordinador del Programa Erasmus+.

L’organització del Personal d’Administració i Serveis del centre està format

per la següent plantilla al CEIF:

a) Una plaça orgànica d’Auxiliar Administratiu.

b) Dues places orgàniques de Lloc base ordenança.

c) Una plaça de Personal Laboral de neteja.

d) Una plaça de Personal de neteja subcontractat

e) El Consell de Formentera assumeix la neteja de l’Aula d’Extensió de
Formentera.

En l’ordre del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juny de 2016

s’aproven les funcions dels llocs de treball del Conservatori professional de Música i

Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”.

Al CEIF comptem amb dues AMIPA: una a la seu d’Eivissa i una altra a l’Aula

d’Extensió de Formentera. L’article 5è de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,

reguladora del Dret a l’Educació, garanteix la llibertat d’associació de mares i pares

d’alumnes remetent a un reglament posterior la regulació de les característiques

específiques d’aquestes associacions. Aquesta associació està regulada segons el

Real Decret 1533/1986, de l’11 de juliol, que regula les associacions de pares i

mares d’alumnes i que estableix les seves condicions i competències.

Els membres de la comunitat educativa del CEIF es poden consultar a la

pàgina web.
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4.5 Dependències i recursos

Les dependències i recursos amb les quals comptem en ambdues seus
contribueixen a:

- Garantir la distribució de l’horari de les diferents assignatures

- Facilitar l’estudi i realització de tasques en el centre

- Permetre la programació i realització de concerts, audicions, classes
magistrals, cursos i conferències

- Oferir al professorat els mitjans i espais necessaris per a celebrar reunions,
atendre tutories i elaborar i imprimir els documents necessaris.

- Garantir una educació de qualitat i actualitzada.

L’edifici de la Seu d’Eivissa alberga les següents dependències:

SEU D’EIVISSA

Planta Espai Activitat/s

Soterrani Sala d’instal·lacions Quadre elèctric

Magatzem 1 Sala de màquines

Magatzem 2 (Auditori) Sala d’espera de l’Auditori

Baixa Auditori Audicions, Concerts, conferències,
reunions, etc.

Centre de transformació Manteniment elèctric

Magatzem neteja Espai ús exclusiu personal de neteja

Vestuari Dansa i
Sala maquillatge

Espai ús exclusiu personal dansa

Entreplanta Secretaria Consergeria i Administració

Despatxos Direcció, Caps d’estudis, Cap
d’estudis Adjunt i Secretaria
acadèmica
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Aula Dansa 2 “Cristina
Cardona”

Dansa Clàssica i Dansa Espanyola

Sala d’estudi Sala d’estudi i espera per a l’alumnat
i menjador d’alumnat PEI

Vestuaris dansa Vestuaris per a l’alumnat de Dansa

Segona Aules 20-21-22 Assignatures teòriques i M.Cambra

Aula 23 Cor, Col·lectives i M.Cambra

Aula 24 Col·lectives i Conjunt Piano,
Acompanyament, M.Cambra

Aula Dansa 1 “Ilenia Vilar” Dansa Clàssica i Dansa Espanyola

Tercera Aules 30 - 34 Especialitats instrumentals

Aula 35 Banda, Orquestra, Cor, Col·lectives

Quarta Aules 40 - 44 Especialitats instrumentals

Cabines d’estudi 1- 6 Aules d’estudi per a l’alumnat

Aules 46 - 47 Percussió

Cinquena Aules 50 - 54 Especialitats instrumentals

Aules 55 - 57 Piano, Repertori de Cant i Música de
Cambra

Aules teòriques 58 - 59 Assignatures teòriques i de pràctica
instrumental grupal

Sisena Aula 60 Cant

Sala Polivalent Música de Dansa, Música de Cambra
Concerts, conferències, assajos, etc.

Setena Coberta Espai de maquinària

L’edifici de la Seu de l’Aula d’Extensió de Formentera alberga les següents
dependències:
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AULA D’EXTENSIÓ DE FORMENTERA

Planta Espai Activitats

Baixa Aula 1 (LLAMPUGA) Espai de reunions, Piano i Pianista
acompanyant

Aula 2 (CALAMAR) Assignatures teòriques i Cor

Aula 3 (MOLL 2) Assignatures grupals amb piano/s i
violoncel

Aula 4 (SARG 1) Violí i Teòriques

Aula 5 (MOLL 1) Flauta i Col·lectives

Aula 6 (SARG 2) Guitarra i Col·lectives

4.6 Valors i Trets d’Identitat del centre

El nostre Conservatori és l’únic centre de les Pitiüses que imparteix

ensenyaments oficials i reconeguts dels Ensenyaments Professionals de Música i de

Dansa Clàssica. A més, és punt de trobada de multitud d’actes i concerts, tant

d’alumnat com de professionals del món musical i de la dansa.

Els valors educatius que inspiren aquest Projecte Educatiu ens defineix com:

● Un centre que educa en el respecte als drets i llibertats fonamentals i

en l’exercici de la no discriminació, la tolerància i la llibertat dintre dels

principis democràtics de convivència.

● Un centre de referència, que conscienciï del carácter, dignitat i

importància dels ensenyaments que imparteix i que ofereixi una

formació artística de màxima qualitat.

● Un centre obert a la cultura i que permet l'enriquiment de la seva

comunitat educativa. Perseguim un entorn motivador que fomenti la

participació i l’assistència dels membres de la comunitat educativa en

les activitats culturals programades en ambdues illes.
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● Un centre flexible i integrador i que fomenta la igualtat d’oportunitats.

Ens adaptem a les singularitats i necessitats individuals de cada

alumne per tal de potenciar les seves aptituds i aprenentatge.

Fomentem la participació de tota la comunitat educativa en la

realització i desenvolupament de les nostres activitats.

● Un centre públic i obert a tota la societat pitiüsa, que s’adapti a

l’enorme riquesa multicultural de l’entorn amb un servei adequat al

nostre context i respectuós amb la cultura i la tradició pròpia.

● Un centre dinàmic que potencie la investigació i l’actualització dels

recursos. Cerquem l’adaptació als avenços de les noves tecnologies,

així com a las noves tendències pedagògiques i artístiques.

● Un centre que cerca el màxim nivell de transparència en la informació,

comunicació, en la presa de decisions i en els processos avaluadors

d’acord amb directrius prèviament consensuades per la nostra

comunitat educativa.

● Un centre autocrític, que avalui i revisi regularment que els processos i

decisions assoleixin els objectius proposats, per tal d’augmentar i

millorar l’eficàcia i funcionalitat pràctica.

● Un centre col·laboratiu que vol obrir la nostra institució a la cooperació

educativa i a la visualització i promoció externa dels nostres

ensenyaments.

4.7 Missió

Continuar com a centre públic i oficial de referència a les Illes Pitiüses. Treballem

per afavorir el màxim creixement personal, artístic i acadèmic del nostre alumnat,

impartint estudis reglats d’Ensenyaments Elementals i Professionals de Música i

Dansa.
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4.8 Visió

Volem ser un centre que:

- formi persones autònomes, amb esperit crític i capacitat d'adaptació per resoldre

dificultats amb una actitud positiva

- doni una resposta educativa dins dels ensenyaments artístics àmplia,

transparent, efectiva i de qualitat en base a les necessitats, interessos i

motivacions del nostre alumnat i de la societat.

- fomenti la implicació i participació activa de tota la comunitat educativa en el

funcionament general del centre.

- promocioni la visualització del treball del nostre alumnat tant dintre com fora del

centre.

- cooperi i col·labori amb altres institucions educatives artístiques nacionals i

europees.

5. PRINCIPIS, METODOLOGIA I CRITERIS

BÀSICS REFERITS A LA INTERVENCIÓ I

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

5.1 Principis Educatius

Els principis que defineixen l’acció educativa del CEIF contribueixen positiva i

específicament a:

- Facilitar la integració de l’alumnat al centre

- Garantir una formació integral de la música i la dansa

- Desenvolupar la maduresa artística i personal i el rendiment acadèmic.
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- Difondre i promoure les activitats artístiques del nostre alumnat, actuant com

element dinamitzador i referent de l’educació artística musical i de la dansa a

les Illes Pitiüses.

Per a l’aplicació d’aquests principis s'han de tenir com a referents els següents

àmbits d'actuació:

- L'orientació acadèmica personal i professional de l'alumnat.

- La coordinació i cooperació educativa entre el professorat.

- La coordinació i relació del professorat amb les famílies de l'alumnat.

- La dinamització dels grups i classes i la gestió de l'aula.

5.2 Oferta Educativa

A la Seu d’Eivissa s’imparteixen les següents especialitats:

- MÚSICA: Contrabaix, Violí, Viola, Violoncel, Guitarra, Percussió, Cant, Piano,

Clarinet, Fagot, Flauta Travessera, Oboè, Saxòfon, Tuba, Trombó, Trompa i

Trompeta

- DANSA: Dansa EE i Dansa Clàssica EP

A l’Aula d’Extensió de Formentera s’imparteixen les següents especialitats:

- MÚSICA: Piano, Guitarra, Flauta Travessera, Violoncel i Violí

5.3 Titulacions

Certificat d’Ensenyaments Elementals

L’alumnat que finalitza els Ensenyaments Elementals de música i dansa, prèvia

sol·licitud i abonament de les taxes requerides, rebrà el certificat acreditatiu

d’ensenyaments elementals de l’especialitat corresponent. El Conservatori

Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera, inclou sota la seva actuació

acadèmica l’expedició dels Certificats dels Ensenyaments Elementals de Música i
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Dansa dels centres reconeguts adscrits dependents de la Conselleria d’Educació,

Cultura i Universitats en l’àmbit geogràfic de les Pitiüses.

Títol Professional

L’alumnat que finalitza els estudis professionals, prèvia sol·licitud i abonament de les

taxes requerides, rebrà el Títol Professional de l’especialitat corresponent.

5.4 Model d’Ensenyament i Aprenentatge

El nostre model d’ensenyament-aprenentatge presentarà les següents

característiques:

1. Se centrarà en la persona de l'alumne: en les seves aptituds, capacitats i qualitats,

en les seves formes de fer i d'aprendre música i dansa i en les seves necessitats,

interessos i motivacions.

2. Tractarem d'oferir-li una formació integral de la música i la dansa, orientada i

funcional, partint de continguts i estratègies per a l'aprenentatge i actituds i valors

positius, tant en la seva relació artística i social amb els altres, com en relació amb

ell mateix.

3. Serà un tret fonamental en el procés d'ensenyament-aprenentatge la disciplina en

les diverses àrees i la interrelació dels continguts entre les diferents assignatures i

amb el món professional de la música i la dansa.

4. Es normalitzarà l'ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació a

totes les àrees del centre.

5. S'avaluarà de forma objectiva i transparent el procés d'ensenyament-aprenentatge

i tots els seus components: alumnat, materials, tasca docent i recursos. Dels

resultats de l'avaluació permanent, s'extreurà informació per a analitzar i aplicar

accions de millora a tots els nivells.
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6. El professorat vetllarà per adaptar constantment la seva feina a allò que

aconsellen les bases psicopedagògiques del currículum i la normativa vigent com

també a les actualitzacions particulars pròpies del centre.

7. Que faci partícip a l’alumnat en activitats de difusió musical i de la dansa i viure

l’experiència de transmetre el seu llenguatge expressiu de forma positiva.

8. Donarà respostes educatives adequades, en funció de les característiques i la

realitat del nostre alumnat, cercant una educació personalitzada, ajustada i que atén

a la diversitat.

9. Que plantegi una estreta col·laboració amb les famílies en la tasca educativa,

conscients que elles són les primeres i principals educadores del nostre alumnat.

10. Que desenvolupi l’esperit autocrític i l’autonomia de l’alumnat.

11. Fomentarà el consum de música i de dansa i promocionarà l’oferta cultural del

seu entorn.

12. Que desenvolupi la sensibilitat artística i el criteri estètic mitjançant la seva

expressió i comunicació.

13. Que doni a conèixer i fer ús amb precisió del vocabulari específic relatiu als

conceptes científics de la música i la dansa.

14. Que valori el patrimoni musical i de la dansa com a part integrant del patrimoni

històric i cultural.

15. Valorarà el cos i la ment per utilitzar-los de forma saludable en la pràctica

musical i de la dansa.

16. Fomentarà actituds disciplinades i afavorirà la convivència.

5.5 Activitats de difusió i promoció educativa

El desenvolupament de la nostra tasca educativa inclou necessàriament la

planificació i realització d’una sèrie d’activitats, tant de caràcter acadèmic com
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extraescolar, que requereixen -per a la seva realització-, d’espais singulars i una

organització de certa envergadura. Tractarem que aquestes activitats musicals i de

la dansa tinguin la major promoció i difusió possibles, ultrapassin els límits del

Conservatori i, si escau, passin a formar part de l’oferta cultural de les Pitiüses.

Els objectius que pretenem aconseguir amb la programació i realització

d’activitats de difusió i promoció educativa musical i de la dansa es poden resumir

en:

- Donar al nostre alumnat l’oportunitat de desenvolupar la seva capacitat

comunicativa i expressiva a través de la música i la dansa, participant

en la interpretació davant públic de repertori i/o coreografies solistes i

grupals trimestralment.

- Convertir al CEIF en un element dinamitzador de la vida cultural de les

Pitiüses, oferient actuacions obertes al públic general.

- Fomentar la programació d’activitats col·laboratives amb altres

institucions.

5.6 Programa d’Ensenyaments Integrats

El CEIF ofereix la possibilitat a la Seu d’Eivissa de cursar el PEI de forma

coordinada amb l’IES Sa Colomina d’Eivissa. Aquest programa de la Conselleria

d’Educació i Universitats destinat als alumnes que estudien simultàniament els

Ensenyaments Professionals de Música i Dansa Clàssica i els Ensenyaments

d’Educació Secundària Obligatòria facilita racionalitzar l’horari escolar,

compatibilitzar ambdós estudis i optimitzar el temps i la càrrega lectiva.

Actualment, aquest programa no es pot cursar a l’Aula d’Extensió de

Formentera, però s’intenta racionalitzar l’horari d’aquest alumnat amb una oferta

horària àmplia que també contempla oferir classes al matí i migdia.
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5.7 Adequació dels Objectius Generals d’etapa

L’adequació dels Objectius Generals dels E.Elementals i Professionals de

Música i Dansa queda distribuïda per cursos a les Programacions Didàctiques de

cada assignatura. Aquestes Programacions són públiques i es poden consultar a la

nostra web www.ceif.info

En aquest sentit, les programacions didàctiques de cada assignatura

inclouran els aspectes definits a l’article 73 del Decret 120/2002 i les directrius

particulars de la CCP i els departaments didàctics.

5.8 Orientació Acadèmica i Professional

La finalitat dels ensenyaments professionals de música i dansa s’ordena en

diferents funcions bàsiques: formativa, orientadora, professionalitzadora i

preparatòria per a estudis posteriors.

Així, la tutoria i orientació de l’alumnat forma part de la funció docent. Tot l’alumnat

estarà a càrrec d’un tutor que s’encarrega de:

- Facilitar la integració de l’alumnat i fomentar la seva participació en les

activitats artístiques programades

- Orientar i assessorar a l’alumnat sobre les seves possibilitats acadèmiques i

professionals en relació a la música i la dansa

- Oferir suport educatiu en base a les seves necessitats.

5.9 Criteris sobre el Procés d’Avaluació i Promoció de l’alumnat

L’avaluació al CEIF es realitza de forma continuada al llarg de tot el procés

educatiu. Aquesta avaluació contínua permet valorar l’aprenentatge de l’alumnat a

partir del seguiment del treball que fa i del progrés del seu aprenentatge respecte

dels objectius plantejats. No es tracta d’una avaluació simplement fragmentada, sinó

que té una vessant formativa i que permet informar regularment als alumnes i
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famílies del seu rendiment acadèmic, de les dificultats que pugui presentar i de les

accions de millora que sigui adient aplicar.

Amb l’objectiu de garantir el dret de l’alumnat a ser avaluat d’acord amb

criteris objectius, el CEIF publica a l’inici de cada curs a la seva pàgina web

(www.ceif.info) tota la informació recollida referent als objectius, continguts, criteris

d’avaluació i qualificació dels aprenentatges i els criteris i procediments davant la

impossibilitat que s’apliqui l’avaluació contínua da cada assignatura i curs en les

programacions didàctiques.

Cada any acadèmic estarà distribuït en 3 Trimestres per tal de garantir

diversos processos d’avaluació i la informació periòdica a les famílies sobre el

procés d’aprenentatge al llarg del curs escolar. Així, al llarg de cada curs escolar el

professorat celebra les següents sessions presencials per valorar els aprenentatges

assolits per l’alumnat:

● Preavaluació 1r Trimestre

● Avaluació 1r Trimestre

● Preavaluació 2n Trimestre

● Avaluació 2n Trimestre

● Preavaluació 3r Trimestre

● Avaluació final ordinària alumnat que finalitza Batxillerat (maig)

● Avaluació final ordinària (juny)

● Avaluació final extraordinària (setembre)

A més d’aquestes convocatòries de sessions d’avaluació presencial cal

destacar la realització d’una avaluació inicial documentada digitalment al

començament de cada curs per tal d’identificar les necessitats educatives de cada

alumne. La temporització del procés d’avaluació de cada curs quedaria, doncs, de la

següent manera:
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Els criteris de promoció i permanència venen determinats en base als decrets

que estableixen l’ordenació i currículum dels ensenyaments elementals i

professionals de música i dansa.

5.10. GESTIB

El GestIB és el programa de gestió educativa de la Conselleria d’Educació i

Formació Professional, que utilitzen tots els centres sostinguts amb fons públics. A

partir del curs 2022-2023 els conservatoris professionals de les Illes Balears han de

realitzar la seva gestió a través d’aquest programa. En aquest sentit, aquest serà el

programa que farem servir al CEIF per a:

- Gestió i administració acadèmica i de personal

- Control d’assistència

- Processos d’avaluació d’alumnat (fulls de seguiment i quaderns del

professorat)

- Qualificació d’alumnat (butlletins)

- Horaris
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- Permisos i llicències

- Actes de tutoria

- Altres gestions educatives

6. PLA ESTRATÈGIC

6.1 Política de Qualitat

El CEIF, defineix la gestió per processos com a part fonamental de la seva política i

de la seva estratègia, i pren com a referència el model del Programa de Millora i

Transformació de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Així

mateix, aquesta política es desenvolupa amb plans anuals que inclouen la

formulació i el compliment d’objectius. Aquests seran quantificables i mesurables a

través d'indicadors establerts a la PGA, i tots ells constituiran els objectius de millora

i transformació. El compliment d'aquests s'avaluarà periòdicament, mitjançant la

revisió anual del sistema.

El curs 2019/2020 el CEIF va obtindre la Certificació del Programa de Millora

Contínua.

El compromís amb el sistema de millora i transformació afecta a tot el CEIF. Tots

tenim el compromís de complir amb els requisits establerts en aquest sistema de

gestió de la millora i la transformació, així com participar activament en la millora de

la qualitat i de la gestió i aconseguir els objectius institucionals marcats. Aquest

sistema de gestió es basa en:

✓ La gestió dels processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació,

el desenvolupament i la revisió i millora d'aquests.

✓ Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció dels agents implicats.

✓ Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.
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✓ Potenciar la col·laboració i la participació en programes vinculats a la nostra

realitat i a la conservació del nostre entorn físic, social i cultural.

6.2 Objectius i línies d’actuació al CEIF

Aquest centre es proposa una sèrie d’objectius i línies d’actuació per àmbits durant

el període 2020-2024:

1. Millorar l’organització i funcionament del centre

● Revisió i actualització dels documents institucionals de caràcter permanent.
● Elaboració dels documents institucionals de caràcter anual (PGA, Memòria

anual i programacions d’aula).
● Continuació amb l’aplicació del Programa de Millora i Transformació (PMT)

de Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
● Realització de simulacres d’evacuació i d’emergència.
● Realització de cursos de formació del professorat.
● Realització de grups de treball
● Recollida d’informació respecte al funcionament i organització del centre,

activitats realitzades, suggeriments en les programacions didàctiques i
sistemes d’avaluació, així com qualsevol altra iniciativa de caràcter
pedagògic i/o musical.

● Presa de mesures consensuada amb tota la comunitat educativa.
● Donar a conèixer al professorat el document de sistemàtica on es recullen

tots els processos, calendari i documentació associada

2. Utilitzar els recursos tecnològics en la dinàmica i funcionament del centre

● Seguir fomentant la utilització de les Eines Google entre el professorat.
● Utilització dels mitjans de comunicació tecnològics per millorar la imatge de

professionalitat i compromís del centre.
● Foment de la biblioteca virtual de partitures i materials didàctics de fàcil

accés per als professors i alumnes del centre (adquisició de Llicència
Cedro).

● Foment de l’ús de les pissarres digitals disponibles i diferents apps
educatives.

● Utilització de GESTIB com a sistema general de processos del centre.
● Fer reunions de resolució de dubtes sobre Eines Google, GestIB i altres

eines informàtiques que utilitzem al centre.
● Elaboració del Pla Digital de Centre.
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3. Promoure i fomentar activitats de formació, intercanvis, etc.. amb la
finalitat de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat

● Realització de cursos de formació adaptats a les necessitats del
professorat.

● Promoció dels intercanvis amb altres centres a nivell nacional o
internacional (ERASMUS+)

● Foment de grups de treball entre els docents per tractar la millora
pedagògica.

● Fer visible la projecció del centre i la divulgació dels projectes que es
realitzen.

4. Continuar millorant la participació, transparència i comunicació amb el
professorat, així com afavorir el seu creixement professional i personal

● Realització de reunions informatives amb el claustre de professors.
● Comunicació amb el professorat respecte als objectius i línies d’actuació de

l’equip directiu.
● Recerca d’un consens en la presa de decisions del centre.
● Augment de la implicació en el desenvolupament de les activitats

pedagògiques i tasques organitzatives del centre.
● Millora de la convivència en el centre.
● Foment del treball en equip per tal d’afavorir un ensenyament cooperatiu.
● Millora de la comunicació amb el professorat de l’Aula d’extensió de

Formentera.
● Continuar sol·licitant personal administratiu per a l’Aula d’Extensió de

Formentera.
● Millorar la difusió de la informació en relació a les proves d’accés tant a

alumnat oficial del centre com d’altres centres.

5. Continuar fomentant el compliment de les funcions i competències dels
membres de la comunitat educativa

● Foment del compliment de les funcions pròpies assignades a cada membre
de la comunitat educativa (professors, caps de departament, personal no
docent).

● Revisió i actualització de les funcions dels diferents organismes (AMIPA,
Consell escolar, etc…)
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● Millora de la relació i comunicació amb els diferents membres de la
comunitat educativa fora del centre (Conselleria d’educació, AMIPA, Consell
d’Eivissa, etc…)

● Aplicació dels diferents documents institucionals del centre (ROF, PEC, etc.)
que regulen les funcions i competències dels membres de la comunitat
educativa.

● Augmentar el treball cooperatiu amb la inspecció educativa.

6. Millorar, actualitzar i substituir els recursos espacials, instal·lacions i
materials

● Millora de les condicions de les aules d’estudi.
● Actualització i substitució progressiva dels materials defectuosos (cadires,

banquetes, taules, pissarres, ordinadors, impressores, material fungible).
● Dotació de més material pedagògic (partitures) i instrumental (instruments).
● Millora de les condicions de les aules afavorint l’aïllament visual i acústic.
● Optimització de l’ús d’espais d’acord amb les necessitats de les

especialitats.
● Continuar sol·licitant més personal de neteja.
● Continuar sol·licitat a la Conselleria la reparació integral del sistema de

climatització.

7. Millorar la participació i implicació de les famílies a la vida del centre

● Recollida d’informació respecte al funcionament i organització del centre i
activitats realitzades, així com qualsevol altra iniciativa de caràcter
pedagògic i/o musical.

● Presa de mesures consensuada amb tota la comunitat educativa.
● Reunions amb les famílies per fomentar la seva implicació en tots els

processos d’ensenyament-aprenentatge.
● Organització d’activitats amb les famílies.
● Implantació del programa GESTIB per a famílies del centre.
● Promoure la participació i implicació de l’AMIPA

8. Millorar el procesos de caire pedagògic del centre

● Avaluació, revisió i actualització de les programacions i proves cercant la
màxima coherència intra i interdepartamental.

● Fomentar la continuïtat de l'alumnat i reduir el nombre de baixes al llarg
dels estudis mitjançant la motivació.
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● Augment del nombre d’activitats programades dins i fora del centre.
● Continuar sol·licitant la creació d’un departament d’orientació
● Augmentar la difusió i promoció del centre i fomentar la igualtat

d’oportunitats en l’accés al centre.
● Sol·licitar l’augment de més oferta educativa tant a la seu d’Eivissa com de

Formentera.
● Promoció d’activitats d’intercanvi i classes magistrals amb altres institucions

artítstiques (Erasmus+).
● Foment de tècniques i hàbits d’estudi.
● Reunions amb les famílies per fomentar la seva implicació en tots els

processos d’ensenyament-aprenentatge.
● Implantar el sistema d’avaluació per rúbriques.
● Augmentar la transparència en els processos d’avaluació mitjançant el

GestIB.

6.3 Estratègia Digital del Centre

El CEIF ha implantat en els darrers anys una estratègia digital per a ampliar i

actualitzar el marc d’actuació en els diversos àmbits que engloben al centre. En

aquest sentit, els objectius d’aquesta estratègia digital són:

- Facilitar l’accés a la informació i documentació relativa al centre

- Agilitzar els tràmits i gestions pròpies de la comunitat educativa

- Millorar els processos de caire pegagògic

- Augmentar la difusió i promoció del centre

- Fomentar la competència digital de l’alumnat i professorat

- Garantir la confidencialitat en les dades personals i drets d’imatge

- Augmentar la transparència en tots els àmbits del centre

Per tal d’assolir aquests objectius el CEIF ha establert unes línies d’actuació en

l’àmbit les noves tecnologies:

- Creació de pàgina web pròpia del centre (www.ceif.info)

- Creació de correu electrònic corporatiu amb domini propi (@ceif.info)

- Utilització de GSuite per gestionar tots els processos de caràcter intern del

centre (Drive, Classroom, Meet, etc)
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- Difusió de la vida del centre en diverses xarxes socials (Facebook, Instagram,

etc)

- Implantació de tràmits i gestions de forma telemàtica (matrícula, inscripció,

butlletins, etc)

- Implantació de sistema d’avaluació digital mitjançant el Quadern del Professor

de GestIB i models de rúbriques per nivells d’assoliment, garantint la

informació detallada i transparent sobre el desenvolupament del procés

d’aprenentatge de l’alumnat.

- Redacció i Aprovació d’un Pla Digital de Centre

6.4 Presència en l’ensenyament de la realitat musical i de la

dansa de les Illes Balears

Els nostres ensenyaments parteixen d’uns objectius educatius comuns, entre

els quals trobem la necessitat de contribuir a l’alumnat a:

- Apreciar la importància de la música i la dansa com a llenguatges

artístics i mitjans d’expressió cultural dels pobles i de les persones

- Conèixer i valorar el patrimoni musical i de la dansa com a part

integrant del patrimoni històric i cultural

En aquest sentit, al CEIF tenim molt present la importància de potenciar en

les diferents assignatures l’ensenyament de la cultura i patrimoni musical i de la

dansa de les Illes Balears, especialment de les manifestacions pròpies de les

Pitiüses. A més, també som conscients que l’educació és el factor que més influeix

en la creació d’un hàbit de consum cultural i des del nostre centre es fomenta

l’assistència als diferents esdeveniments musicals i de la dansa que es programen al

nostre entorn.

6.5 Tractament transversal

Des del CEIF entenem com a un principi fonamental estendre l'abast de l'educació

de manera que no es limiti a l'ensenyament i l'aprenentatge de matèries, habilitats i
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temaris, plantejant-se metes relacionades amb l'àmbit moral i el civisme, amb

l'objectiu final de formar ciutadans responsables.

A través de l'educació valors s'intenta potenciar i consolidar una cultura i una manera

de ser i de comportar-se basades en el respecte als altres, la inclusió i les idees

democràtiques i solidàries.

En el nostre centre volem potenciar els següents valors a través de l’educació

musical i de la dansa:

● La igualtat d’oportunitats amb independència del sexe, raça, classe social,

origen, cultura, nacionalitat, religió, etc.

● Valorar amb esperit crític els valors imperants a la nostra societat: costums,

hàbits de consum, productes culturals, etc.

● Rebutjar actituds discriminatòries i promocionar la cultura de la pau i dels

drets humans.

● Ensenyar pautes de respecte al medi ambient per part de les comunitats i dels

individus i ressaltar la importància del desenvolupament sostenible en els

àmbits culturals de la vida de l'ésser humà.

● Estimular l’adquisició d’actituds i hàbits de conducta saludables.

7. DOCUMENTS INSTITUCIONALS

La totalitat dels documents institucionals es pot consultar a la web del centre

(www.ceif.info). Actualment els documents institucionals del CEIF són:

- PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

- PLA DE CONVIVÈNCIA DEL CEIF

- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DEL CEIF

- PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

- REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

- PLA D’EMERGÈNCIES I AUTOPROTECCIÓ
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8. INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PEC

8.1 Mesures de difusió

● Pàgina web del centre: www.ceif.info

● Xarxes socials que fa servir el CEIF: Facebook i Instagram

● Intranet del professorat

○ GestIB

○ Google Suite (Drive, Classroom, etc)

● AMIPA (una a cada seu)

8.2 Mecanismes de seguiment

● Revisió del PEC per part de l’equip directiu, Consell Escolar i claustre.

8.3 Mecanismes i indicadors d’avaluació

● Revisió i avaluació anual.

● Propostes de millora memòries i formularis de satisfacció.

● Document de sistemàtica dels procesos

Eivissa i Formentera,

Aprovats els aspectes educatius pel claustre el 24 de gener de 2023

Aprovat per Consell Escolar el 25 de gener de 2023
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