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INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu de Centre, PEC, recull els principis d’identitat que defineixen l’Escola i les 
directrius que afecten a tots els àmbits de la gestió i funcionament del centre: directiu, pedagògic, 
docent, administratiu, humà i de serveis. 

El PEC és una guia de referència que té com a objectiu establir una coherència en tota l’activitat 
escolar. Per tant ha de ser conegut per tota la comunitat educativa, especialment per les persones 
que hi treballen. 

 

PRINCIPIS D’IDENTITAT 

ANTECEDENTS 

L’educació musical a la ciutat de Morella es venia desenvolupant per part de: 

• L’Escola d'Educands de la Banda. 

• Activitats particulars: 

◦ Classes de piano 

◦ Classes de guitarra. 

◦ Classes de dolçaina. 

L’Escola Municipal de Música neix de la voluntat de reunir totes les iniciatives educatives musicals 
existents, per tal de potenciar-les amb la millor dotació de recursos humans i materials. 

El context musical de la ciutat bé determinat en l'àmbit de manifestacions musicals tradicionals, 
públiques, i que formen part del calendari festiu, per la música de Banda, i per la música tradicional 
de dolçaina i tabalet. Objectiu ineludible de l’Escola de Música serà garantir la formació i renovació 
generacional d’aquestes agrupacions. 

Però atès que també hi ha antecedents en l’ensenyament de piano i guitarra, fonamentalment per 
l’activitat educativa que ha desenvolupat la família Candel, es considera oportú integrar aquests 
instruments recollint aquest bagatge generat amb la suma d’anys d’activitat. 

Amb tot, «l’escola d’educands» de la banda, representa el nucli més nombrós d’alumnes. La Banda 
havia segut municipal, almenys, des de l’any 1833, que es té constància, fins a l’any 1990, que passa 
a ser Associació Musical, encara que el suport més gran continua sent municipal. 

Pel fet multidisciplinari, per la complexitat administrativa pròpia de la nova dimensió de l’Escola, es 
va proposar que aquesta tinguera un caràcter Municipal. Però tractant-se d’un àmbit tan concret, la 
forma proposada va ser la de Patronat Municipal, que assegure la tutela de l’Ajuntament, a la vegada 
que la participació dels sectors implicats directament en l’ensenyament musical, com és la mateixa 
Associació titular de la Banda. 

TITULARITAT DEL CENTRE 

El Ple de l’Ajuntament de Morella va aprovar el 28 de juliol de 1999 els Estatuts del Patronat Escola 
Municipal de Música, publicats al BOP nº 8 de 18 de gener del 2000. 

 
L’Escola Municipal de Música està registrada a la Conselleria d’Educació amb el codi: 12005829. 

FINANÇAMENT 

Els ingressos de l’Escola de Música provenen de: 
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• Quotes dels alumnes (38 % aproximadament) 

• Subvencions 

◦ Conselleria de Cultura (22 % aproximadament) 

◦ Diputació Provincial (2 % aproximadament) 

• Aportació Municipal al Patronat ( 38 % aproximadament) 

SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE 

• Assignatures instrumentals: 

◦ Flauta travessera 

◦ Oboè (a partir del curs 2016-2017) 

◦ Clarinet 

◦ Saxòfon 

◦ Trompeta 

◦ Trombó 

◦ Trompa 

◦ Bombardí 

◦ Tuba 

◦ Percussió 

◦ Piano 

◦ Guitarra 

◦ Dolçaina 

◦ Tabalet 

• Assignatures complementàries 

◦ Iniciació 

◦ Llenguatge Musical 

◦ Cor 

◦ Cant (a partir del curs 2016-2017) 

◦ Banda Juvenil (a partir del curs 2020-2021) 

• Agrupacions relacionades: 

◦ Banda 

◦ Colla de dolçainers 

 

 

LA CIUTAT 

Morella és un municipi del País Valencià que es troba a la comarca dels Ports, de la qual és la capital, 
i hi té altres poblacions dins del seu gran terme municipal. 
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- Geografia: La ciutat de Morella, situada estratègicament als límits d’Aragó, Catalunya i el País 
Valencià, es troba envoltada d'un territori eminentment muntanyós on sobresurt el turó (a 1.075 
metres) presidit pel robust castell i el nucli als seus peus. Les muntanyes dels Ports, punt de contacte 
entre el Sistema Ibèric i Sistema Mediterrani Català, prenen alineacions arquejades amb la part 
concavada mirant cap al nord. Açò és ben patent a les serres de Vallivana, del Turmell o de la Creu. 

La peculiar disposició d'aquestes serres (solen depassar els 1.200 m), fa que Morella i quasi la 
totalitat de la seua comarca siga l'única porció de terra valenciana inclosa dins de la conca 
hidrogràfica de l'Ebre. Els ports de Querol (1.080m) i de Torre Miró (1,249m) fan de línia divisòria, 
on les aigües del nord van a parar al riu Bergantes, que naix al terme de Morella. El riu de Calders 
també naix a Morella però tributa al Bergantes al terme de Forcall. A les serres de Morella també 
naixen rius que es dirigeixen cap a l'est per desembocar a la Mediterrània, a uns 50 quilòmetres en 
línia recta, són rius com el Cérvol, la rambla de Cervera, o la rambla de la Vídua(a l'extrem sud del 
terme municipal). 

Les principals altures de l'orografia morellana són el Fusters (1.294 m.) i el Muixacre (1.275 metres) 
a la serra de Vallibana, el Regatxolet (1.259 m.) a la serra de la Creu, el Tossal Gross (1.253 m.) a la 
serra del Turmell, el Carrascar (1.252 m) també a la Creu i la Mola de la Garumba (1.114 m.). 
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- Demografia: 

Any 

Persones 

1996 2.797 
1998 2.719 
1999 2.719 

2000 2.711 
2001 2.718 
2002 2.752 

2003 2.766 
2004 2.782 

2005 2.815 
2006 2.802 
2007 2.863 

2008 2.854 
2009 2.822 
2010 2.834 

2011 2.794 
2012 2.739 
2013 2.724 

2014 2.638 
2015 2.575 
2016 2.504 

 

 - Característiques de la població (2016) 
 

 

 

 

 

 

- Economia: Morella ha estat i és centre comercial de la seva comarca. Cal dir que predomina en la 
seva economia el sector serveis, impulsat en l'actualitat pel turisme, tant interior com exterior. 
L'agricultura i la ramaderia (porcina i avícola) complementen la seua activitat econòmica. 
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CENTRES EDUCATIUS 

- Institut d’Ensenyament de Secundària: IES Els Ports. De primer a quart de ESO: primer i segon de 
batxillerat. 
 
- CEIP «Mare de Déu de Vallivana». 
 Educació Infantil segon cicle (3-6 anys), 3 unitats, 75 llocs escolars 
 Educació Primària, 6 unitats: 150 llocs escolars. 

MARC LEGAL 

• Lei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Llei 8/1985 del 3 de juliol, Orgànica Reguladora del Derecho a la Educación. 
• Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’Octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (art. 

57,1). 
• Reial Decret 72/1995 de 5 de maig pel que s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i 

les normes de convivència als centres educatius. 
• Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música. 
• Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel que es regulen les Escoles de Música de la 

Comunitat Valenciana. 
• Lley Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
• Estatuts del Patronat Escola Municipal de Música, BOP nº 8 del 18/01/2000. 
• DECRET 11/2014, de 17 de gener, del Consell, de modificació del Decret 91/2013, de 5 de 

juliol, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana. [2014/417] 
• ORDRE 30/2017, de 10 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

per la qual s’estableix el procediment d’inscripció, modificació i baixa de les escoles de 
música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la 
Comunitat Valenciana. [2017/7476] 

ESTRUCTURA ORGÀNICA 

ORGANIGRAMA DEL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

• Òrgans de govern1: 
◦ El Consell d’Administració 
◦ El President 
◦ El Director. 

• Del Consell d’Administració2: 
◦ 9 Membres: 
▪ President, que serà l’Alcalde o Regidor que es designe. 
▪ Vocals: 
• 4 designats pel Ple de l’Ajuntament. 
• 4 designats per l’Associació Musical Mestre Candel de Morella 

• Secretari, interventor3: Serà Secretari del Patronat el de la Corporació amb funcions 
fedatàries i d’assessorament legal, o funcionari en que es delegue. Correspon la funció 
interventora a l’Interventor de l’Ajuntament 

 
 

 
1Estatus del Patronat Escola Municipal de Música, Art. 4. 
2Estatus del Patronat Escola Municipal de Música, Art. 5. 
3Estatus del Patronat Escola Municipal de Música, Art. 6. 



Projecte Educatiu de Centre de l’Escola Municipal de Música de Morella 

7 

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

• Equip directiu: 
1. Director: MANUEL BERNAT CASTILLO 

� Dedicació: 4 hores setmanals. 
� Funcions:  

1. Atenció a alumnat i famílies. 
2. Avaluacions trimestrals. 
3. Organització de reunions tant d'equip directiu com amb el patronat. 
4. Presa i revisió d'actes. 
5. Assistència al professorat. 
6. Col·laboració en la contractació de nou professorat. 
7. Assistència al secretariat. 
8. Realització, avaluació i revisió dels documents que regeixen el centre. 
9. Coordinar audicions, festivals, eixides i activitats extraescolars. 
10. Realització del calendari escolar. 
11. Responsable de les aules i els espais. 
 

2. Cap d’estudis: MARIA PILAR VIÑALS ADELL 
� Dedicació: 1 hora setmanal. 
� Funcions:  

1. Funció de subdirecció (assumir les responsabilitats del director o 
consevol altre membre de l'equip directiu en cas de baixa o indisposició). 

2. Assistència a la direcció. 
3. Realització de gestions presencials. 
4. Realització de subvencions. 

 
3. Secretari: JOSÉ VICENTE CASTEL ARIÑO 

� Dedicació: 4 hores setmanals. 
� Funcions:  

1. Pagament de rebuts i factures. 
2. Cobrament de quotes a l'alumnat. 
3. Responsable dels treballadors (revisió de fulls de fitxar i elaboració 

d'aquests, pagament de nòmines, coordinació amb la gestoria en 
qüestions relacionades amb contractes i nòmines). 

4. Realització de matrícules. 
5. Compra i adquisició de material. 
6. Realització de subvencions. 
7. Presa i revisió d'actes. 

 
• Claustre de Professors 
• Administració 
• Documents que regeixen el centre: 
◦ Projecte Educatiu de Centre 
◦ Projecte Curricular de Centre 
◦ Reglament de Règim Intern 
◦ Pla Anual de Centre 
◦ Memòria Anual de Centre 
◦ Informe de gestió anual 
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DATA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ DEL PEC 

 Aquest PEC ha sigut actualitzat el 23/9/2021 
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