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CURS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT DE PRIMARIA I SECUNDARIA

LA MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR I ELS INSTRUMENTS
VALENCIANS

EL FLABIOL VALENCIÀ A L’ESCOLA

Estimats professors, us enviem aquesta informació sobre el curs de Flabiol Valencià i
Música Tradicional que s’ha dissenyat des de la nostra Federació.

La present proposta de curs de formació planteja la importància de la Música
Tradicional i Popular com a Patrimoni Cultural del nostre poble i la nostra Cultura. Per
això des de la Comissió Pedagògica de la  Federació Valenciana de Dolçainers  i
Tabaleters hem preparat aquesta proposta d’ampliació del projecte flabiol (ja existent)
per col•laborar amb la Conselleria d’Educació per tal de donar a conèixer els nostres
instruments valencians, principalment el Flabiol i la seua aplicació a les aules de
l’ensenyament de Primària i Secundària.

Un instrument fàcil de fer sonar, econòmic, amb moltes capacitats pedagògiques
que pot formar part del conjunt de percussió i plaques de l’escola i especialment
apropiat per dur la melodia i per executar les cançons tradicionals de la cultura
valenciana.

Poc a poc, ha augmentat el nombre d’escoles que fan servir el flabiol valencià,
fins a arribar al curs 2016/17 què es utilitzat a més de 40 centres de primària i alguns de
secundària. Un total d’uns 2000 alumnes nous cada any. Açò ha creat la necessitat de
fer mètodes, cançoners i treballs per al Flabiol Valencià. Inicialment ho va fer Paco
Bessó, al seu web personal i posteriorment al grup de facebook: “mestres de música pel
Flabiol Valencià”. A hores d’ara diferents mestres, que feien servir el Flabiol Valencià a
les seues escoles, estan completant aquesta tasca, com és el cas de Josep Pons Martí,
que va publicar el quadern de música per a primària “Flabiol” d’Edicions Bromera l’any
2013, de David Reig Delhom amb una col•lecció de quaderns, Canta, toca i balla
d’“Audioart ediciones”de l’any 2012 o Teresa Ortega Ferrer, que fa el seu treball de fi
de grau amb el nom: “Introducció del flabiol a l’escola com a alternativa a la flauta
dolça”.
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El curs 2014-15, per iniciativa del tècnic del Cefire d’Alacant Manuel Avi, es va crear
el “Projecte Flabiol”, i es van organitzar uns tallers pels diferents CEFIRES del País per
tal de donar a conèixer les possibilitats i avantatges de l’ús del Flabiol Valencià en
l’ensenyament musical. Des de la Comissió Pedagògica de la Federació Valenciana de
Dolçainers i Tabaleters volem contribuir a una continuïtat d’aquests cursos de formació
per al professorat plantejant una ampliació de continguts a tots els nivells gràcies als
professors especialitzats en cada matèria que són membres de la nostra Federació i estan
disposats a realitzar tots els tallers, cursos, conferències, etc, d’aquest projecte.

Al següent enllaç es podeu inscriure

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=ediciones&filtro_titulo=flabiol&filtro_a
mbito=&filtro_nivel=&filtro_estado=inscripcion

US ESPEREM !!!

PROFESSORAT:

Jaume Gosálbez Vallés. Llicenciat Ciències i Història de la Música

Jesús Colomer Oltra. Psicòleg a Secundària i estudiant d’EEPP de Dolçaina.

Paloma Mora Goterris. Llicenciat en Instruments de la Música Tradicional

Josep Pons Martí. Professor de Primària. Autor del Llibre de Flabiol

David Reig Delhom. Professor de Secundària. Autor de materials didàctics.

Teresa Ortega Ferrer. Professora i autora del treball d’investigació sobre el flabiol.

Josep Alcover Pons. Professor de secundària i músic.

Fco Jesús-Maria Romero. (Paco Bessó). Dolçainer i Luthier constructor del flabiol.

Eduard Caballer. Mestre de Balls Populars i Dolçainer

Inma Córdoba Vila. Mestra de Balls Populars

Paco de Domingo Muñoz. Llicenciat en Instruments de la Música Tradicional.

Pedro Héctor Llorca Esquerdo. Mestre de Dolçaina i Tècnic Superior en Informàtica.

Antonio de la Asunción Andrés. Professor i Llicenciat Ciències i Història de la Música.

Rebeu la nostra més sincera salutació.

Junta Directiva

Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters


