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1-Introducció
Les Programacions Generals Anuals són les concrecions o modificacions que per a cada
curs escolar es fan de diferents aspectes del Projecte Educatiu i / o Reglament de Règim Intern.
És un document redactat per una comissió de representants de la Comunitat Educativa
d'un centre en què es presenta un projecte d'actuació de tots els responsables de l'educació
escolar d'uns alumnes, per a aconseguir unes metes educatives clarament definides.
És un Projecte, una relació d'intencions i de compromisos, fruit de la reflexió i l'estudi
previ dels condicionants concrets que faciliten o dificulten l'èxit escolar dels alumnes d'un
determinat centre. Si bé la finalitat de tota institució escolar és l'educació integral, és
imprescindible que tan desitjable meta es concrete en previsions avaluables d'èxit escolar.
Estem convençuts que és necessari un pla estructurat sobre objectius generals
(objectius tendència ), encara que no es concreti-se’n en objectius operacionalment descrits, i
que impulse d'alguna manera la labor docent, encara que mai es podrà saber si el que es
pretenia aconseguir s'ha aconseguit i que este èxit siga evident per a tots.
La Programació General Anual garantirà:
 El desenrotllament coordinat de totes les activitats educatives.
 La participació de tots els sectors de la comunitat escolar: professors, alumnes,
personal administratiu i servicis, pares i alumnes.
La PGA conté les decisions que afecten l'organització i funcionament dels centres i la
seua finalitat és garantir el desenrotllament de les activitats educatives, el correcte exercici de
les competències dels distints òrgans i la participació de tots els sectors de la comunitat
escolar.

2-Objectius generals del curs 2018/2019
Per al present curs 2018/2019 el que pretenem és:
1-Dur a terme una sèrie de propostes del claustre de cara a diferents activitats
extraescolars que durà a terme el Centre.
2-Per altra part consolidar els projectes educatius que duem a terme:
 Seguir amb el Pla d’Acció Tutorial ja finalitzat.
 Seguir amb el Pla de Convivència de Centres ja finalitzat.
 Seguir amb el Pla d’Acollida ja finalitzat.
 Finalitzar el Pla lingüístic.
 Seguir amb el funcionament i manteniment de la pàgina web del Centre.
 Anar millorant l'aplicació TokApp School.

3-Procediments, calendaris i terminis
3.1-Calendari escolar
Les classes començaran el 24 de setembre i finalitzaran el 18 de juny de 2019.
Els períodes vacacionals seran els següents:
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a)Vacances de Nadal: Des del 24 de desembre al 6 de gener de 2019, ambdós
inclusius.
b)Vacances de Pasqua: Des del dijous 18 d’abril al dilluns 29 d’abril de 2019,
ambdós inclusius.
Seran dies festius:
9 d'octubre. Comunitat Valenciana.
12, 13 d’octubre. Festa Nacional d’Espanya.
1 de novembre. Dia de Tots Sants
6, 7 de desembre. Dia de la Constitució.
8 de desembre. Immaculada Concepció
1 de maig. Festa del treball
Del 16 al 19 de març. Sant Josep.
29 i 30 de març falles a Montroi
Els dies festius per part de l’Ajuntament de Montroi són en el mes d’agost.

3.2-Reunions dels òrgans col·legiats

a) Equip directiu: Tots els dissabtes lectius a les 13’00 del matí.
b) Claustre de professors:
4 de setembre
22 de desembre
27 de març
22 de juny

Claustre principi de curs

Claustre fi de Curs.

c) Comissió permanent d’equips directius
d) Horari d’atenció al públic dels òrgans unipersonals de Govern
Director: dilluns de 18 a 20 h, dissabte de 14’00 a 15 h
Cap d’estudis: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19 h
Secretari: dimecres i divendres de 18 a 19 h

3.3-Reunions dels òrgans de Coordinació Didàctica

a) Departaments Didàctics: A principi de curs cada Departament elaborarà un calendari
de reunions mensuals i l’aportarà a la Direcció per a adjuntar-la a la P.G.A.
b) Comissió de Coordinació Pedagògica: Es reunirà amb una periodicitat mensual en
sessions ordinàries: durant la primera sessió s’elaborarà el calendari i el règim de
funcionament per a tot el curs.
c) Reunions amb pares d’alumnes: Es reunirà amb una periodicitat trimestral per
comentar els resultats de cada avaluació.
Reunió inici de curs: Dia 11 de setembre
1a avaluació: 12 de gener
Durant tot el curs hi haurà atenció als pares els dissabtes de 14-15 h.
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d) Reunions de departaments:
•Departament de corda
•Departament vent-fusta
•Departament vent-metall i percussió
•Departament de Composició cant i direcció

3.4-Sessions d’avaluació

1ª Avaluació
2ª Avaluació
3ª Avaluació i final

Del 17 al 21 de desembre
Del 11 al 15 de març
Del 17 al 21 de juny

Extraordinària juliol

Dia 2 de juliol

3.5-Ampliacions de matrícules
*Les ampliacions de matrícula a un o més cursos es decidiran durant el primer
trimestre de cada curs tal i com marca l’Ordre 28/2011 de 10 de maig en el seu article
25. Ampliació de matrícula i l’Ordre 49/2015 de 14 de maig modificant l’anterior.
*Els professors tutors informaran el més aviat possible als professors d’assignatures
col·lectives, sobre el procés d’ensenyança-aprenentatge dels alumnes que puguen
realitzar ampliació de matrícula (màxim fins el 9 de novembre).
*Les ampliacions de matrícula seran autoritzades per la Junta d’Avaluació.
*El termini dels tràmits administratius seran el dies 28 de gener fins al 1 de febrer.

3.6-Criteris de recuperació
Els alumnes que tinguen alguna assignatura no superada del curs anterior:
a) Serà el professor de l’assignatura suspesa el que decidirà que la té aprovada.
Els instruments d’avaluació seran aplicats segons el seu criteri: exàmens, avaluacions
continues, treballs, etc.
b) El professor ho comunicarà a la Secretaria del Centre per a que conste a l’expedient
de cada alumne, i ho reflexarà a les actes trimestrals i finals.
c) El Cap d’estudis elaborarà un llistat on es reflexe una relació detallada de tots els
alumnes que han recuperat alguna assignatura.

3.7-Alumnes: matrícules i avaluacions

*Termini de matrícula:
*Avaluació final de juny:

14 de setembre
Del 17 al 21 de juny.

*Alumnes
que
tinguen
assignatures pendents:

2 de juliol
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3.8-Proves d’accés a Grau Professional
*Data de publicació continguts terminals i llista
orientativa d’obres:
*Publicació de vacants i composició dels tribunals:
*Període d’inscripció:

22 de març
27 de maig
del 29 de maig al 5 de juny

REALITZACIÓ DE LES PROVES:
11 de juny: Prova B (Llenguatge musical)
12 de juny: Proves A) i C)
3 de setembre: Prova B (Llenguatge musical)
4 de setembre: Proves A) i C)
24 de juny: Matriculació d’alumnes pre-inscrits (si hi queden vacants) per fer proves a
2n i 3r de Cicle.
28 de juny: Proves d’accés 2n i 3r Cicle.
3.9-Realització premis professionals

Aquest any no ha sigut atorgat cap premi extraordinari.

3.10-Regulació dels trasllats d’expedients a Grau Professional

Presentació de sol·licituds: 1 al 12 de juliol
Resolució Grau Professional: 3 de setembre

3.11-Regulació acceptació d’alumnes i matriculació que hagen superat les proves d’accés en
altres Centres, no tenen places i sol·liciten ser admesos

Presentació de sol·licituds: del 5 al 12 de setembre
Resolució de les sol·licituds: 16 de setembre
Criteris: seran ocupades les places, si hi ha vacants automàticament si hi ha més
demanda que oferta, s’elegirà l’alumne amb major nota en la prova.

4-Presentació de documents i altres

4.1-Modificació dels continguts terminals i les llistes orientatives d’obres per a la prova
d’accés a Grau Professional

Abans del 4 de març de 2019
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4.2-Presentació Programació General Anual

A meitat de desembre es remetrà a la Inspecció Educativa.
Memòria final de curs: abans del 29 de juliol.

4.3-Primeres vistes proves d’accés a Grau Professional
Presentació pels professors de les llistes de primera vista abans del 27 de maig.

4.4-Presentació d’assignatures optatives
◊ S’aceptaran propostes fins al 12 de desembre de 2018.
◊ Les propostes inclouran:
-Nom de l’assignatura
-Objectius, continguts i criteris d’avaluació
-Material, recursos, bibliografia
-Professorat
◊ Tràmits:
1-Presentació de les propostes d’optatives pel Claustre de professors.
2-Presentació per part del centre davant la Direcció Territorial de les
sol·licituds d’autorització de les propostes de noves assignatures optatives
abans de finalitzar el mes de febrer.
4.5-Presentació memòria final
Abans del 29 de juliol de 2019

5-Calendari d’activitats extra-escolars

5.1-Audicions

1ª Audició

Del 17 al 22 de desembre de 2018
Orquestra concert clausura 22 de
desembre de 2018

3ª Audició

Del 17 al 22 de juny de 2019
Orquestra concert clausura 22 de
juny de 2019
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5.2-Setmana Cultural

Del 15 al 19 de juliol de 2019

5.3-Altres activitats
III Dia de la percussió: dimecres 10 de desembre
*Màster class a càrrec de Roll Mallets: «Fabricació i exposició de baquetes»
*Màster class de bateria a càrrec de Rodrigo Hernández.
*Xarrada i taller de pares a càrrec dels professors del Centre.
*Concert de clausura a càrrec dels alumnes del Centre.
Participen alumnes del conservatori de Benifaió i Xella.
VIII Encontre de clarinets en desembre de 2018.
XIX Encontre de clarinets en abril de 2019.
Aquest curs escolar 2018/2019 el Centre “Luis Sanjaime” realitzarà el IV intercanvi
cultural amb alumnes del Conservtorio professional de Calahorra (La Rioja).
Les dades d’aquest intercanvi seran:
8, 9 i 10 de març a Montroi.
12, 13 i 14 d’abril a Calahorra.
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