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1. MARC LEGAL DEL CONSERVATORI 

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

“Catalina Bufí”  aplica tota la normativa vigent que es troba al següent enllaç: 

 

http://die.caib.es/normativa/ 

2. CONTEXT I TRETS D’IDENTITAT  

2.1 Descripció i ubicació. 

 

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 Universitats, adscrit a la Direcció General de Planificació,           

Ordenació i Centres, que imparteix ensenyaments artístics oficials no obligatoris de           

règim especial de música. 

El centre està ubicat a l’Avinguda Espanya, núm. 15, CP 07800 d’Eivissa.            

L’horari del centre és de 8 a 21.30 h. L’edifici va ser inaugurat el 26 de gener de                  

2011 i compta amb les següents instal·lacions: auditori, despatxos, secretaria, sala           

de professors, sala polivalent, 2 aules d’assaig per agrupacions de gran format, 3             

aules de música de cambra, 15 aules d’instrument, 8 aules d’ensenyaments teòrics,            

6 cabines d’estudi, 1 aula de dansa, 1 sala d’estudi i 1 espai d’audiovisuals.  

A més de la seu, el Conservatori disposa d’una Aula d’Extensió a l’illa de              

Formentera situada a l’IES MARC FERRER (Sant Francesc de Formentera) on es            

comparteixen espais amb l’EOI, tasques pròpies de l’institut i altres cicles formatius. 

 

2.2 Entorn socioeconòmic i cultural  

 

El Conservatori 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              
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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. Endemés, el           

centre ofereix la possibilitat de cursar el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI)           

als alumnes que ho desitgin amb 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 està situat al nucli urbà de Sant Francesc, i al              

voltant hi ha el C.E.I.P “Mestre Lluís Andreu”, Consell de Formentera i la Sala              

Municipal de Cultura (Cinema). Actualment no es pot cursar PEI a Formentera            

encara que es mira de facilitar els horaris al matí als alumnes que disposen              

d’aquesta compatibilitat en funció de les possibilitats que ofereix l’IES Marc Ferrer.  

 

Un dels pilars fonamentals d’aquest centre és l’entorn familiar dels nostres           

alumnes. Generalment solen ser famílies molt implicades en el procés          

d’ensenyament del seus fills mostrant molt d’interès i participant en les diferents            

activitats programades. Tant és així que cal remarcar l’existència de l’APIMA del            

Conservatori, que col·labora en moltes activitats programades pel centre i dóna           

suport per a la seva realització.  

 

2.3 Trets d’identitat 

 

El nostre Conservatori és el centre de referència musical a l’illa d’Eivissa i de              

Formentera que persegueix assolir la màxima qualitat en els ensenyaments          

musicals d’ambdues illes. És l’únic centre que imparteix ensenyaments oficials i           

reconeguts als ensenyaments elementals i professionals de música. És punt de           

trobada per multitud d’actes i concerts tant d’alumnes com de molts professionals            

del món musical de les Illes Pitiüses i altres llocs.  
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Som un centre flexible i integrador. Ens adaptem a les singularitats i            

necessitats individuals de cada alumne per tal de potenciar les seves aptituds i             

adaptar-nos al seu ritme d’aprenentatge. Fomentem la participació de tota la           

comunitat educativa en la realització i desenvolupament de les nostres activitats. 

 

Som un centre públic i obert a tota la societat pitiüsa. Som conscients i ens               

adaptem a l’enorme riquesa multicultural de l’entorn, oferint un servei a la comunitat             

educativa adequat al nostre context i respectuós amb la cultura i la tradició pròpia. 

 

Som un centre multidisciplinari, al qual fomentem l’ús de les noves           

tecnologies per tal de millorar la tasca educativa i la comunicació entre tota la              

comunitat educativa.  

 

Som un centre que fomenta la igualtat d’oportunitats i que cerca el màxim             

nivell de transparència en la presa de decisions i processos avaluadors d’acord a             

unes directrius prèviament consensuades per la nostra comunitat educativa.  

 

Som un centre autocrític, revisem regularment si els nostres processos i           

decisions aconsegueixen els objectius proposats, modificant-los o millorant-los per         

tal d’augmentar l’eficàcia i funcionalitat pràctica.  

3. ENSENYAMENTS MUSICALS  

3.1 Especialitats que imparteix el Conservatori  

Els ensenyaments que s’imparteixen al centre pertanyen al règim especial i           

són de caràcter no obligatori. Els alumnes poden accedir al centre mitjançant una             

prova d’accés regulada per la normativa vigent, fet que permet que el tipus             

d’alumnat sigui molt selectiu. 

 

Les especialitats instrumentals que ofereix el centre són les següents: 
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Eivissa Clarinet, fagot, flauta, guitarra, oboè, percussió, piano, saxòfon,        

trombó, trompa, trompeta, viola, violí, violoncel i contrabaix. 

Formentera Violí, guitarra, flauta i piano. 

 

En línies generals, podem diferenciar dos tipus d’alumnat amb diferents          

característiques psicoevolutives segons els ensenyaments:  

 

● Alumnes d’entre 8 i 12 anys (Ensenyaments Elementals). 

● Alumnes d’entre 12 i 18 anys (Ensenyaments Professionals).  

 

Els ensenyaments oficials de música  impartits pel Conservatori es divideixen en: 

● Ensenyaments Elementals: estan estructurats en quatre cursos i        

s’encaminen al desenvolupament integral i progressiu de la tècnica bàsica de           

les especialitats, així com també del domini del llenguatge musical de           

manera que l’alumne tingui les eines necessàries per aprofundir en la seva            

formació posterior. 

 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS 

1r Instrument Llenguatge 

Musical 

Col·lectiva  

2n Instrument Llenguatge 

Musical 

Col·lectiva  

3r Instrument Llenguatge 

Musical 

Col·lectiva Cor 

4t Instrument Llenguatge 

Musical 

Col·lectiva Cor 
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● Ensenyaments Professionals: estan estructurats en sis cursos i        

s’encaminen a formar amb garanties als futurs professionals de la música,           

fomentant l’evolució constant i de qualitat en les diverses àrees com són la             

creació, la interpretació, la investigació, l’autonomia d’estudi i treball, etc.          

atenent uns valors actitudinals, com el respecte a la diversitat, l’interès en la             

millora personal i la convivència en el centre. 

 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 

 Corda, Vent i Percussió Piano Guitarra 

1r  Instrument 
Orquestra/Banda 
Llenguatge Musical 

Instrument 
Conjunt 
Llenguatge Musical 

Instrument 
Conjunt 
Llenguatge Musical 

2n  Instrument 
Orquestra/Banda 
Llenguatge Musical 
Piano Complementari I 

Instrument 
Conjunt 
Llenguatge Musical 

Instrument 
Conjunt 
Llenguatge Musical 
Piano Complementari I 

3r  Instrument 
Orquestra/Banda 
Harmonia I 
Piano Complementari II 
Música de Cambra I 

Instrument 
Harmonia I 
Música de Cambra I 
Cor 

Instrument 
Harmonia I 
Música de Cambra I 
Piano Complementari 
II 
Cor 

4t  Instrument 
Orquestra/Banda 
Harmonia II 
Piano Complementari III 
Música de Cambra II 
Història de la Música I 

Instrument 
Harmonia II 
Música de Cambra II 
Història de la Música I 
Acompanyament 
Cor 

Instrument 
Harmonia II 
Música de Cambra II 
Història de la Música I 
Piano Complementari 
III 
Cor 

5è Instrument 
Orquestra/Banda 
Música de Cambra III 
Història de la Música II 
Opció A: Anàlisi + Optativa* 
Opció B: Fonaments de Composició + 
Piano Complementari 

Instrument 
Música de Cambra III 
Història de la Música II 
Acompanyament II 
Opció A: Anàlisi + 
Optativa* 
Opció B: Fonaments 
de Composició 
 

Instrument 
Música de Cambra III 
Història de la Música II 
Opció A: Anàlisi + 
Optativa* 
Opció B: Fonaments 
de Composició + 
Piano Complementari 
 

Projecte Educatiu de Centre Curs 2017/2018 
Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí” 

6 



6è  Instrument 
Orquestra/Banda 
Música de Cambra IV 
Història de la Música III 
Opció A: Anàlisi + Optativa* 
Opció B: Fonaments de Composició + 
Piano Complementari 

Instrument 
Música de Cambra IV 
HistòriaI de la Música 
III 
Acompanyament III 
Opció A: Anàlisi + 
Optativa* 
Opció B: Fonaments 
de Composició 

Instrument 
Música de Cambra IV 
Història de la Música 
III 
Opció A: Anàlisi + 
Optativa* 
Opció B: Fonaments 
de Composició + 
Piano Complementari 

*Les assignatures optatives del curs 2017/2018 són: Cor, Combos i Sensibilització Auditiva.  

 
 
4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI  

 
PERSONAL DEL CENTRE 

a) Personal docent 

La situació administrativa del professorat queda reflectida als gràfics         

següents:   

Podem veure com la major part del professorat a la seu d’Eivissa és interí.              

Amb molta diferència segueix el professorat funcionari de carrera amb destinació           

definitiva, funcionaris en pràctiques i funcionaris CAIB. El fet que la majoria de la              

plantilla sigui interina provoca una inestabilitat en la plantilla que en molts casos pot              

ocasionar dificultats de caràcter pedagògic. 
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Pel que fa a la situació administrativa a l’Aula d’Extensió de Formentera            

quasi totes les especialitats són impartides per professorat interí. 

 

 

 

4.3.1 Relació de places del professorat a la seu d’Eivissa i a l’Aula d’extensió              

de Formentera  

 

Al següent gràfic de barres, podem veure com l’especialitat de piano és la             

que més demanda té, amb molta diferència respecte a les altres especialitats, seguit             

de guitarra, violí i saxòfon. La situació de la plantilla és molt variada i té perspectives                

de continuar augmentant les especialitats a més de consolidar les ja existents.            

Enguany incorporem l’especialitat de CANT.  
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A Formentera, cal remarcar que les especialitats més consolidades, piano i           

guitarra, són les més demandades, seguit de la darrera nova especialitat: violí.  

 

4.3.2 Personal no docent 

 

El personal d'administració i serveis del Conservatori és el següent: una           

auxiliar administrativa (funcionària de carrera), dues ordenances (una funcionària de          

carrera i una altra en comissió de servei) i dues treballadores de neteja (una              

funcionària laboral caib i una altra subcontractada).  

 

Cal destacar que l’Aula d’extensió de Formentera no compta amb cap auxiliar            

administratiu, ni ordenança. 

 

4.3.3 Claustre de professors/es 

El Claustre de professors d’Eivissa està format per: 

Departament de Corda 

  

Falomir Goslin, Miguel VIOLA 

Gómez Arrébola, David VIOLÍ 

Martí Garasa, Andrea VIOLONCEL 

Sureda Colombram, Catalina VIOLÍ 

Pérez Rossi, Manuel GUITARRA 

Rubiales Escribano, Francisco CONTRABAIX 

Vázquez Pachón, Francisco Javier GUITARRA 

 

Departament de vent 

  

Sanz Ramada, Iván CLARINET 

Rodrigo Delgado, Sergi CLARINET 

Barberà Cambra, Rafael SAXÒFON 
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Manuel Ribas, Jaime SAXÒFON 

Bàguena Bisbal, Immaculada TROMPETA 

Martínez Florencio, Fco. José TROMPA 

De la Fuente Mir, Cristina FLAUTA 

Guinot Belenguer, José TROMBÓ 

Domingo Morales, Alfredo OBOÈ 

Soler Lluch, Héctor FAGOT 

Torres Ramírez, Juan Ramón PERCUSSIÓ 

  
Departament de Llenguatge Musical 

  

Villalonga Juan, Adolfo  ASSIGNATURES TEÒRIQUES 

Costa Torres, Clara HISTÒRIA DE LA MÚSICA 

Salado Alamà, Maria Remedi LLENGUATGE MUSICAL 

Tovar Sahuquillo, Jorge LLENGUATGE MUSICAL 

Bou Soler, Carmen Teresa CANT 
  

Departament de Piano 

  

Cañadas Romera, Sergio PIANO 

Boned Bufí, Mª Nèlida PIANO 

Bravo Portolés, Delia R. PIANO, PIANO COMPLEMENTARI 

Costa Torres, Clara PIANISTA ACOMPANYANT, PIANO COMPLEMENTARI 

Martínez Prieto, Eva PIANO, PIANO COL·LECTIU 

Moll Taltavull, Catalina PIANISTA ACOMPANYANT, PIANO 

Ordinas Cladrea, Tomeu PIANO, ACOMPANYAMENT, PIANO COL·LECTIU 

Torres Colomar, Neus MÚSICA DE CAMBRA, PIANO COL·LECTIU 

Tur Costa, Sandra PIANO 
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El Claustre de professors de Formentera està format per: 

Mérgola Gómez, Iván GUITARRA 

Márquez Falero, Anabel PIANO 

Estal Herrero, José Joaquín FLAUTA TRAVESSERA 

Torrens Segúi, Marta PIANO 

Beltrán Montalva, Pablo LLENGUATGE MUSICAL 

Lluch Juaneda, Mª del Carmen FONAMENTS DE COMPOSICIÓ 

Villalonga Noceras, Margalida VIOLÍ 

 

4.3.4 Òrgans de govern unipersonals. 

● Director (IVÁN SANZ RAMADA) 

● Cap d’estudis i Cap d’estudis adjunt (SERGIO CAÑADAS 

ROMERA I MARGALIDA VILLALONGA NOCERAS) 

● Secretaria Acadèmica (SANDRA TUR COSTA) 

 

4.3.5 Òrgans de coordinació docent 

4.3.5.1 Òrgans de coordinació docent col·legiats del Conservatori 

● Departaments 

● Comissió de Coordinació Pedagògica 

L’organització dels departaments del Conservatori és la següent: 

a) Departaments didàctics 

 

     El Conservatori s’organitza en els departaments següents: 

  

    • Departament de Llenguatge Musical i assignatures teòriques 
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 Format pels professors de les especialitats i assignatures següents:         

Llenguatge musical, Fonaments de composició, Música de Cambra, Història de la           

música, Harmonia, Cant, Agrupacions corals i instrumentals. 

 Cap de departament de Llenguatge: Adolfo Villalonga Juan 

 

     • Departament de Corda 

 

 Format pels professors de les especialitats de violí, viola, violoncel,          

contrabaix i guitarra. 

 Cap de departament de Corda: Miquel Falomir Goslin 

  

     • Departament de Piano 

 

 Format pels professors de les assignatures de piano, piano complementari,          

piano col·lectiu, acompanyament i pianista acompanyant. 

Cap de departament de Piano: Delia Bravo Portolés 

  

     • Departament de Vent i Percussió 

 

 Format pels professors de les especialitats de flauta, oboè, clarinet, fagot,           

saxòfon, trompa, trompeta, trombó i percussió. 

 Cap de departament de Vent: Rafael F. Barberà Cambra 

 

     b) Comissió de Coordinació Pedagògica 

 

● Director 

● Cap d'estudis 

● Cap d'estudis adjunt 

● Secretaria acadèmica 

● Caps de departament 
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     c) Coordinadors 

 

● Coordinador d'ensenyaments i PEI: Héctor Soler Lluch 

● Coordinador TIC: Francisco Martínez Florencio 

 

     d) Tutors 

  

Els tutors són els professors i professores de l'instrument principal de cada             

alumne. 

 

4.3.5.2 Òrgans de coordinació docent unipersonals del Conservatori 

● El coordinador d’ensenyaments de música 

● El coordinador TIC 

 

Aquests coordinadors són designats pel director del centre entre els professors que            

imparteixen docència al centre.  

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Característiques metodològiques 

 

La metodologia que utilitzem al Conservatori és individualitzada i integradora.          

Adaptant-nos a les característiques psico-evolutives dels alumnes per tal que sigui           

funcional i pràctica per aconseguir el seu màxim rendiment musical. 

 

Establim unes pautes curriculars clares de manera coordinada entre el          

professorat, a partir de les quals atenem d'una manera eclèctica, interdisciplinària i            

interdepartamental les necessitats de la gran diversitat d'alumnat. És per això, que            

des d'una perspectiva global, flexible i dinàmica, pretenem despertar la curiositat           

dels alumnes, fomentant la participació i col·laboració en les activitats del centre            
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(tant dels alumnes com de la resta de comunitat educativa) motivant-los per tal que              

puguin caminar cap a una futura projecció artística musical i professional. 

 

La nostra metodologia pretén ser innovadora, per la qual cosa, està sotmesa            

a contínua avaluació per tal de poder ser modificada i/o corregida. En qualsevol cas,              

és d'una importància bàsica i fonamental el desenvolupament d'hàbits d'estudi per           

part de l'alumnat, per tal de potenciar la capacitat d'aprendre i créixer musicalment             

de manera individual i en conjunt.  

 

5.2 Sistema de Gestió i Qualitat (SGQ) 

 

Aquest centre, des del curs 2016/2017, participa al Programa de Gestió de            

Qualitat i Millora Contínua (SGQ). La implantació d’aquest programa al nostre           

centre, permetrà regular el seu funcionament amb la finalitat de satisfer les            

necessitats i expectatives de tota la comunitat educativa, així com millorar           

contínuament la qualitat del servei que prestem. El (SGQ) es basa en la             

planificació estratègica, el desenvolupament d’activitats, la posterior avaluació,        

i finalment la detecció de les possibles àrees de millora. En definitiva, el (SGQ)              

és una forma de treballar que pretén assegurar l’eficàcia i l’eficiència del servei. 

 

Els objectius del Programa són els següents: 

 

a) Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la millora            

contínua de la qualitat dels ensenyaments que s’hi imparteixen. 

b) Satisfer les necessitats i les expectatives de les persones que reben o            

utilitzen, directa o indirectament, els serveis del centre: alumnat, famílies,          

empreses, centres superiors, entorn social i altres.  

c) Aconseguir la satisfacció de l’equip humà que hi treballa. 

d) Aconseguir els objectius fixats per a l’obtenció de l’excel·lència en els           

resultats del centre. 
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5.3 Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI) 

 
La formació musical als conservatoris professionals se superposa a         

l’educació secundària al llarg dels quatre cursos d’ESO i dels dos de Batxillerat.             

Aquest fet exigeix als alumnes un esforç molt important per compatibilitzar els seus             

estudis obligatoris amb els de règim especial. 

 

L’elevada càrrega lectiva dels ensenyaments professionals de música,        

l’obligada dedicació a l’educació secundària, i d’altres dificultats derivades dels          

desplaçaments al Conservatori i l’organització horària d’aquest, dificulta la         

racionalització de les hores d’estudi, ja que, en alguns casos, aquesta càrrega pot             

arribar fins a les 43 hores lectives setmanals de docència directa en els estudis de               

música (a les quals cal afegir-hi les hores diàries d’estudi personal). 

 

Amb la finalitat de millorar el rendiment de l’alumnat que cursa           

simultàniament els Ensenyaments Professionals de Música i l’Educació Secundària,         

la Conselleria d’Eduació i Universitat va posar en funcionament el Programa           

d’Ensenyaments Integrats (PEI). 

 

Aquest programa té com a objectiu racionalitzar els horaris dels dos règims            

d’ensenyaments establint diferents franges horàries de tal manera que siguin el més            

compactes possibles i es pugui optimitzar el temps dedicat a assistir a les activitats              

lectives. La coordinació dels horaris d’ambdós ensenyaments permetrà generar un          

horari lectiu de l’alumnat més adequat deixant-li més temps disponible per organitzar            

el seu temps d’estudi i, també, el seu oci. 

 

Des del curs 2016-2017 s’ha implantat el Programa d’Ensenyaments         

Integrats a l’illa d’Eivissa entre l’IES Sa Colomina i el Conservatori al 1r i 2n curs                

d’Ensenyaments Professionals de música i en els tres primers cursos de l’Educació            

Secundària Obligatòria.  
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6. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE 

 
Els objectius generals d’aquest centre són els següents: 

1. El principal objectiu del nostre centre és aconseguir que els alumnes tinguin            

un ensenyament de qualitat i una bona formació musical. Així mateix, volem            

que els alumnes gaudeixin de la música, independentment que siguin o no en             

un futur professionals de la música.  

2. Formar persones respectuoses amb qualsevol tipus de pluralitat cultural         

atenent uns valors actitudinals (com el respecte a la diversitat, interès en la             

millora personal, participació i convivència en el centre). 

3. Difondre i promoure les activitats musicals del centre, actuant com element           

dinamitzador i referent de l’educació artística a les Illes Pitiüses.  

4. Promoure la transparència en la presa de decisions i difusió de la informació             

d’interès per a tota la comunitat educativa afavorint la participació i interacció            

social. 

5. Promoure un equilibri en la formació de l’alumnat de les diferents especialitats            

i anar augmentant-les en funció de la demanda social d’aquestes.  

6. Servir de referent pel que fa a un servei cultural i històric musical de les illes                

d’Eivissa i Formentera.  

7. Mantenir entre tota la comunitat educativa la il·lusió i motivació per tal de             

garantir una contínua millora en el funcionament i organització del centre. 

7. REGLAMENT DE RÉGIM INTERN 
 
El reglament d’organització i funcionament és un document institucional del          

Conservatori amb redacció apart, figura com a document annex del PEC. 
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Eivissa i Formentera, 15 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iván Sanz Ramada             Sergio Cañadas Romera 

Director                               Cap d’estudis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margalida Villalonga Noceras             Sandra Tur Costa 

Cap d’estudis adjunt             Secretaria acadèmica 
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