Coneix el nostre col·legi
CIEM

Som el Col·legi Unió Musical de Llíria,
Centre Integrat d’Ensenyaments Musicals (CIEM).

Som un col·legi amb educació infantil, primària i
secundària. A més, impartim el Grau Elemental de
Música.
El CENTRE INTEGRAT D’ENSENYAMENTS MUSICALS,
és un col·legi de qualitat, amb una sola unitat per curs.
QUÈ ENS FA ÚNICS?
1. MÈTODE RAMAIN D’APRENENTATGE.
2. GRAU ELEMENTAL DE MÚSICA INTEGRAT.
3. MÈTODE GABOU D’ENSENYAMENT MUSICAL.
4. LECTOESCRIPTURA I CÀLCUL MENTAL.
5. MATERIALS PROPIS D’ENSENYAMENT.
6. LA TABLET COM A EINA DE TREBALL.
7. EL VALENCIÀ COM A LLENGUA.
8. JORNADA CONTINUA EN SECUNDÀRIA.
9. DESDOBLAMENTS EN L’AULA.
10. EDUCACIÓ CONCERTADA I GRATUÏTA.

Desenvolupem un nivell de formació excel·lent, a
través d’un projecte educatiu únic i innovador.

Tenim uns projectes educatius que
ens diferencien de la resta de col·legis i fan
que la nostra línia educativa siga única i
pionera.
Oferim una intervenció metodològica
en
infantil
que
respecta
el
ritme
d’aprenentatge natural dels xiquets. Els
nostres alumnes es preparen respectant les
etapes psicoevolutives.
Som
un
Centre
Integrat
d’Ensenyaments Musicals, la música està
present i integrada al currículum. A més
d’assolir els continguts de l’educació
primària, adquireixen també el grau
elemental de música.
Per tal d’adaptar-se i adquirir les
destreses necessàries per fer front a la nova
era tecnològica, des de 5é de primària els
nostres alumnes combinen les tècniques
d’aprenentatge
clàssiques
amb
la
incorporació de la tauleta digital com a
ferramenta de treball i font d’informació.
Entre els serveis que el col·legi ofereix estan
el menjador, la jornada matinera, l’AMPA,
extraescolars,...
Donem molta importància a l’aprenentatge
d’idiomes, amb un projecte lingüístic de
qualitat.

Gràcies per visitar-nos!

ciemuniomusical.com

metodologia musical pionera, “El Mètode Gabou”
Pel que fa a infantil, trobem la música en forma de cançons i danses sempre
des d’un punt de partida proper al context que rodeja als xiquets i com no
mitjançant jocs. Impartim una metodologia musical pionera “ El Mètode Gabou”
mitjançant la qual els nostres alumnes d’infantil gaudeixen i aprenen de la música.

el grau elemental de música
Quan els xiquets acaben
sisè, l’últim curs de l’etapa de
primària, adquireixen el títol
del grau elemental de música i
els alumnes que així ho desitgen
poden realitzar la prova d’
accés
a
les
ensenyances
professionals de música en el
conservatori que consideren
oportú continuant així amb la
seua carrera professional.

aquestes ensenyances són totalment gratuïtes

Subscriu-te al canal de youtube

i formen part del nostre projecte per a tots els alumnes, els quals poden gaudir, entre altres, de classes
grupals d’orquestra i cor preparant diverses cançons i projectes que després interpreten en actes com les nostres
audicions, cantates, la trobada musical, concerts, musicals i com no, formant part de les nostres agrupacions com
són la bandeta, l’orquestra, la banda i el cor de veus blanques, en la qual participen els xiquets des dels 4 anys.

direccio@unionmusicaldeliria.com

