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1. MOTIU DE LA TROBADA. 

 

Amb l'organització d'aquesta II Trobada de Cors, l'Ajuntament de València, a 
través de la Regidoria d'Educació, vol potenciar les relacions de l'alumnat amb 
el món musical. 

Aquesta II Trobada de Cors es desenvoluparà durant els actes de celebració de 
la setmana de les Ciutats Educadores. La data d'aquest emotiu acte és el 30 de 
Novembre i l’1 de Desembre, en la Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la 
Música de València. 

La Trobada pretén fomentar valors artístics i culturals. Permet compartir 
diferents expressions d'interpretació col·lectiva d'un mateix cant, dins d'un marc 
de relació entre el mateix alumnat, així com entre el professorat i la comunitat 
escolar participant en la trobada. 

Cal destacar que el cant coral és l'experiència en la qual més satisfacció solen 
trobar les xiquetes i els xiquets, aconseguint ser un atractiu per a l'alumnat que 
assumeix ràpidament la seua condició d'intèrpret amb un gran sentit de 
responsabilitat. 

Sense cap dubte, aquest moment s'enriquirà amb la màxima participació de 
moltes veus, repletes d'il·lusió, que acompanyades pel professorat, serà un 
acte entranyable dins de la celebració de la setmana Internacional de les 
Ciutats Educadores. 

 

Dirigit a: 

 Educació Infantil (2º cicle). 

 Educació Primària. 

 Educació Secundària Obligatòria. 

 Batxillerat. 
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2. OBJECTIUS. 

 

 Utilitzar la veu com a instrument i eina per a la representació musical i 
dramàtica. 

 Comprendre les possibilitats del so, la imatge, el gest i el moviment per a 
expressar idees, sentiments i vivències. 

 Considerar la veu i el cant com a recursos mediadors de l'educació 
auditiva. 

 Potenciar el cant com a recurs educatiu polivalent en el conjunt de 
l'ensenyament-aprenentatge. 

 Difondre la tradició cultural a través de l'expressió musical. 

 

3. INSCRIPCIÓ I CRITERIS DE PARTICIPACIÓ. 

1. Podran participar tots els Centres Educatius de la ciutat de València que 
impartisquen Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o 
Batxillerat. 

2. Els centres educatius que desitgen participar han d'emplenar el 
FORMULARI DE INSCRIPCIÓ a través de la web educacio-valencia.es, 
indicant el nivell/curs de l'alumnat i el nombre de participants, incloent el 
professorat. 

3. Només podrà participar un cor per Centre, amb un màxim de 50 veus 
per cor. 

4. Es remetrà a cada cor participant a la Trobada les partitures dels cants 
de benvinguda i de comiat (mitjançant correu electrònic). 

5. Una vegada realitzada la inscripció, serà imprescindible remetre, com 
més prompte millor, al correu sccproyectosed@valencia.es, la FITXA DE 
DADES DE PARTICIPACIÓ que s'adjunta, emplenant correctament 
totes les dades que se sol·liciten. 

6. No s'admetran instruments a excepció del piano/teclat i/o qualsevol 
altre instrument utilitzat per el/la director/a de el cor. La veu assumeix el 
protagonisme i obté la prioritat absoluta. 

http://www.educacio-valencia.es/
mailto:sccproyectosed@valencia.es
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7. Tots els cors participants han d'aprendre's per a interpretar conjuntament 
a l'inici i al final de la Trobada els següents cants: 

a. Cant de benvinguda: Cànons de benvinguda 

b. Cant de comiat: Agermanats 

8. Necessàriament els cants a interpretar per cada cor participant han de 
ser anònims o populars i sense arranjaments registrats. 

 

Termini d'inscripció: fins al 27 d’octubre de 2017     

Mitjançant la web educacio-valencia.es 

 

 

4. DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 

A) Data, lloc i horari: 

 Dates: 30 de Novembre i l’1 de Desembre 

 Lloc: Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música de València. 

 Horari: dues sessions matinals. 

o 10:00 h. a 11:30 h. i 

o 11:45 h. a 13:45 h. 

B) Desenvolupament de l'acte: 

 Presentació. 

 Interpretació conjunta del Cant comú de benvinguda, pels cors 
participants en cada sessió. 

 Cada cor disposarà d'un temps màxim de 5 minuts per a la seua 
actuació musical, podent interpretar 1 o 2 cants, però sense excedir-se 
del temps establit en cap concepte. 

 L'acte finalitzarà amb la interpretació d'un Cant comú de comiat. 

http://www.educacio-valencia.es/
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5. ACCEPTACIÓ DELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ. 

Els Centres Educatius participants es comprometen a acceptar els criteris 
establits com a requisit imprescindible. 
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