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AULODIA, 
l’esperit de 
l’Educació 

Musical

la Junta Directiva

LA identitat

Aulodia naix en 1994 fruit de la inqui-
etud d’un ampli grup d’especialistes de 
Música de l’Ensenyament Primari de la 
Comunitat Valenciana conscients de la 
necessitat de disposar d’una organitza-
ció que fóra portaveu i defensora davant 
l’Administració i els organismes compe-
tents dels seus drets i reivindicacions.

A la fi de 1999 es va produir la fusió 
d’Aulodia amb l’Associació de Professorat 
de Música de Secundària i l’organització 
resultat va passar a denominar-se ‘Aulo-
dia, Associació del professorat de Música 
de Primària i Secundària de la Comunitat 
Valenciana’.

Aulodia és una associació viva perquè 
des de fa quasi 25 anys el professorat que 
forma part d’ella està convençut de la re-
llevància i la importància que té la música 
en el desenvolupament integral del xi-
quet i la xiqueta. 

DOnant formació

Des dels seus inicis aquesta associació 
sense ànim de lucre és entitat col·labora-
dora en matèria de formació amb la Con-
selleria d’Educació, Investigació, Cultura 
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i Esport. Ha contribuït a la millora de la 
qualitat de l’ensenyament musical, pro-
movent cursos que reverteixen en la for-
mació contínua del professorat, fomentat 
l’intercanvi d’experiències i organitzant 
activitats encaminades a la renovació pe-
dagògica.

Les Jornades d’Educació Musical s’han 
convertit al llarg dels anys en un referent 
anual de trobada i de millora professio-
nal. Des de 2017 amb el nou format ‘Veus 
en Contrapunt’, Aulodia dona cabuda a 
les veus del professorat de música creant 
un espai d’enriquiment professional, en el 
qual poder intercanviar, compartir i refle-
xionar sobre l’Educació Musical mostrant 
noves metodologies, propostes pedagò-
giques, recursos i projectes d’innovació i 
creativitat musical. 

Tot això sumat a la forta tradició musi-
cal que hi ha a la Comunitat Valenciana 
ha donat com a resultat un professorat 
de música molt qualificat, vocacional i il-
lusionat per la seua tasca que diàriament 
desenvolupa, malgrat les circumstànci-
es d’incertesa curricular i legislativa que 
s’han viscut aquests últims anys.
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REssonant a l’educació musical

Els docents de la Comunitat Valenciana 
fan ressonar les seues veus quan treballen 
per i per a l’Educació Musical. La matèria 
de Música es mostra com a font canalitza-
dora i motivadora d’emocions i experièn-
cies, com un fenomen grupal i un reflexe 
d’educació inclusiva. 

El fet de compartir experiències educa-
tives amb l’alumnat impulsa el valor de la 
Música als centres educatius contagiant 
l’estima per ella. D’ací naix el valor de la 
Música com a signe cultural, social i his-
tòric de la humanitat i també com a força 
interior de la persona.

La música és un camí educatiu viu que 
educa en valors, crea hàbits, aglutina les 
condicions necessàries per a un veritable 
creixement personal i és un excel·lent su-
port per a totes les altres àrees d’ensenya-
ment. En definitiva, és una eina dinamit-

zadora, socialitzadora i vertebradora de 
l’essència del centre. 

SImpatitzant

Aulodia escolta, uneix, emociona, con-
cilia, respecta, agraeix, admira, estima i 
també necessita del col·lectiu de mestres 
i professors de música per tal de dignifi-
car l’Educació Musical a l’àmbit escolar. 

És per això que manté relacions amb la 
SEM-EE, la FSMCV, la Universitat de Valèn-
cia, la UJI de Castelló, el Cefire (Centre de 
Formació Innovació i Recursos per al pro-
fessorat), els Conservatoris Professionals i 
Superior s de Música, altres associacions 
de professorat de música a nivell estatal i 
vinculació directa com a soci amb COAEM 
(Confederación de Asociaciones de Edu-
cación Musical de España) on es conside-
ra la Comunitat Valenciana com a referent 
pel que fa a l’Educació Musical. 

FAcilitant vies de comunicació

Un dels objectius primordials d’Aulo-
dia és promoure la comunicació entre els 
docents de música. És per això que l’as-
sociació aposta per una web renovada i 
actualitzada. A més a més, per tal de con-
nectar amb els companys i companyes 
d’una manera fàcil i directa Aulodia està 
en xarxes socials tals com Facebook, Tele-
gram i Twitter.

MIrant al passat

El passat d’Aulodia i els seus esdeveni-
ments defineixen el present i marquen el 
futur d’aquesta associació. Una història 
que en 2019 complirà 25 anys i que ha 
marcat tota una generació de mestres i 
professors d’Educació Musical a la Comu-
nitat Valenciana.

Ara som el que som gràcies a l’herèn-
cia que hem rebut de grans mestres com 
Diego Ramón Lluch i la seua adaptació al 
mètode Kodály en les escoles d’Algemesí. 
Així com de Pasqual pastor, Soci d’Honor 
d’Aulodia en 2018, i la seua rellevància en 
el desenvolupament a la Comunitat Va-
lenciana del moviment de renovació pe-
dagògica ‘Música a l’escola’ i la seua influ-

ència en l’aparició de la música dintre de 
làrea d’artística en la LOGSE.

SOLcant cap al futur

En el 25 aniversari des de la seua funda-
ció ‘Consciència de força de col·lectiu’ serà 
el lema que dirigirà les diferents activitats 
musicals qye es realitzaran per a celebrar 
aquest quart de segle.

La Junta Directiva que gestiona actu-
alment l’associació (formada pels vocals 
Eva Visa, Iris Estevan i Pablo Tronchoni, 
el tresorer Carlos García, la secretària Na-
talia Villanueva, la vice-presidenta Maite 
Carreras i la presidenta María Capel) està 
convençuda que en l’ideari d’Aulodia ha 
de romandre l’entusiasme, la resiliència, 
la humiltat, l’admiració mútua i la passió 
per la música. 

Aulodia invita a les futures generacions 
de docents de música a gaudir i continu-
ar amb aquest compromís navegant sem-
pre cap avant!

a València, 28 d’octubre de 2018

La Junta d’Aulodia 
‘Tots fem música, Junts fem Aulodia’
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