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IES DR. LLUÍS SIMARRO

El II Congrés Internacional d’Innovació Educativa, reprendrà el tema de
la relació entre l’ educació artística i el rendiment acadèmic com instrument de
lluita contra les desigualtats a l’ensenyament. El congrés està organitzat per
l’IES Dr. Lluís Simarro, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva i la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
El congrés estarà presidit pel Dr. Amador Cernuda Lago, membre de la
UNESCO, director científic i professor de psicologia de l’Institut Universitari de
Dansa Alícia Alonso, de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid, i per Vicent
Mahiques Fornés, coordinador del projecte d’Innovació Educativa “Costumari
Musical Intercentres” de ’IES Dr. Lluís Simarro.
Després de presentar el treball “Innovació educativa amb música i dansa
tradicionals a Xàtiva, epicentre de l’educació artística a Espanya”, el passat
mes de juliol a Segòvia al XXXV Congrés Mundial de l’ITI UNESCO, i formar
part de la ponència “Aplicacions clíniques i socials de les arts escèniques”
dirigida pel Dr. Amador Cernuda Lago, volem en aquest II Congrés
Internacional d’Innovació Educativa, reincidir en la conveniència urgent
d’incloure i potenciar els ensenyaments artístic musicals al sistema educatiu
espanyol, com a metodologia necessària per a la millora del rendiment
acadèmic dels nostres alumnes, a més a més, de contribuir a la reducció de les
desigualtats a l’ensenyament.

Presidència

Amador Cernuda Lago
Subdirector i professor de l’Institut Universitari de Dansa Alicia Alonso de la
Universitat Rey Juan Carlos, premi internacional d’investigació en psicoballet a l’Havana.

Ponència:
“Educació artística en el canvi social i rendiment acadèmic”

Vicent Mahiques Fornés
Coordinador del projecte d’Innovació Educativa “Costumari Musical Intercentres”.

Ponència:
“La música tradicional, projecte d’innovació contra
la desigualtat a l’educació”

Participants

Alberto García Castaño
Director de l'Institut Universitari de Dansa "Alicia Alonso" de la Universitat Rey Juan Carlos.
Membre del Consell Internacional de la Dansa de la UNESCO. Membre del Patronat del Fons Internacional de
les Arts. Activitat acadèmica: Àrees de Gestió i Teoria de les Arts.

Ponència:
“La importància de les arts per al desenvolupament de la societat actual”

Claudio Carbó Montaner
Compagina l’activitat docent com a professor de piano al Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva,
amb la participació en festivals internacionals de música oferint recitals i concerts amb orquestra, al llarg de la geografia
espanyola, així com a la resta del món, en països com Alemanya, Àustria, Escòcia, França, Itàlia, Portugal, República Txeca,
Rússia, Suïssa, Veneçuela...Guardonat en certàmens nacionals i internacionals, destaquem el segon premi en el IX Concurs
Internacional de Piano Fundació Guerrero 2003 i el primer premi en el III Concurs de Piano "Antón García Abril" 2006.

Ponència:
“Aplicació de les TIC al Conservatori de Música Professional”

Francisco Signes Castelló
Director de la Banda Municipal de Castelló, anys 1983 a 2012. Com a compositor ha escrit i estrenat diverses
obres, reconegut i guardonat, com el premi aconseguit al VIII Concurs Nacional de Composició de pasdobles “Vila d’Albatera”.
Ha actuat, com a director convidat, amb diverses bandes de l'estat espanyol, dirigint la Simfònica Municipal de Madrid i la Banda
Municipal de Barcelona. Ha format part com a membre del jurat en certàmens nacionals i internacionals, com el XL Certamen
Internacional de Guitarra Francisco Tàrrega de Benicàssim. Membre numerari de la SGAE i Compositors Simfònics Valencians
(COSICOVA). Pioner en la introducció dels instruments tradicionals, com la dolçaina, en els repertoris musicals per a
bandes musicals, a la provincia de Castelló. Mai ha oblidat la seua tasca pedagógica a la seua llarga vida, dedicada plenament a
la música.

Ponència:
“Importància de la música tradicional en el temps actuals”

Alícia Herrero Simón
Coreògrafa i Pedagoga de la dansa. Ocupa la Càtedra de Dansa Contemporània, com a professora interina, del
Conservatori Superior de Dansa de València, on dirigeix l’Itinerari Dansa Educativa, Comunitària i del Benestar. Col·labora en
projectes d’investigació acadèmica entorn a la dansa. Fou assessora de la Conselleria d'Educació-Cefire per a desenvolupar el
currículum d’ESO i Batxillerat en 2015. Premiada coreògrafa i ballarina professional en companyies internacionals a Europa,
Amèrica, Asia i Austràlia. Des de 2006 desenvolupa projectes artístics, educatius i socials amb seu a Xàtiva i Roma. Presidenta
de l’Institut de Dansa Educocreativa i Social, amb una tasca de difusió i promoció de la dansa, així com dirigint formació del
professorat al centres Cefire.

Ponència:
“Dansa Educocreativa: moviment, creativitat i educació en valors al context escolar”

Víctor Cucart Simó
International celebrity photographer. Pels seus objectius han passat algunes de les dones més desitjades i
poderoses del món. Als 23 anys, decideix convertir la seva passió per la foto en la seva professió, i arriba a ser, a l’actualitat, un
dels fotògrafs més sol·licitats del món. Viu entre Espanya i Amèrica, col·laborant amb les revistes més conegudes com Hola,
Vanitatis, MAN entre d'altres. També treballa amb dissenyadors com Giorgio Armani, Emanuel Ungaro i la dissenyadora d'alta
costura valenciana, Amparo Chordá. Imparteix MasterClass en Universitats de prestigi com la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat Politècnica de València, dirigint cursos tècnics de fotografia per a professionals.

Ponència:
“Influència de la formació artística en la vida d’un rodamón”

Morten Dithmer
El Método Franklin España, ajuda a que les persones es moguin millor de forma sistemática, fácil i accesible. El Franklin
Method® és reconegut pels serveis de salut a Suïssa i és vist regularment en conferències de dansa, pilates, ioga i fisioteràpia.
Un dels majors descobriments del segle XXI és la plasticitat del cervell; les vides que vivim donen forma al cervell que
desenvolupem. S’ensenya a tot el món, incloses les universitats de Viena, Colònia, Karlsruhe i la Juilliard School de Nova York .

Ponència:
“Com utilitzar el teu cervell per millorar la funció del teu cos”

Dr. Remigi Morant Navasquillo
Director del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plástica i Corporal de la UV (Facultat de
Magisteri). Professor de didáctica de la música. Vicepresident primer responsable educatiu de la FSMCV (Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana). Premi extraordinari de doctorat en Educació por la Universitat Jaume I de
Castelló.

Ponència:
“La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, una aposta decidida
per l'educació musical”

Antonio Méndez Rubio
Profesor Titular de Teoría de la Comunicació a la Universitat de València.

Ponència:
“Mirar i escoltar: l’arrel comunicativa de
l’aprenentatge”

Ana Luz de Andrés Terán
Fons Internacional d’Investigació i Documentació en Psicoballet i Arteteràpia Escènica Georgina Fariñas
(Universitat Rei Juan Carlos. URJC).

Ponència:
“La dansa i el desenvolupament matemàtic”

Ximo Sanchis Vidal i Olga Sentandreu Benavent
Mestres de música al CRA Serra del Benicadell.

Ponència:
“Problemàtica dels Col·legis Rurals front a la
igualtat d’oportunitats a l’ensenyament”

Robert Arnau Díez
Professor de música IES Dr. Lluís Simarro.

Ponència:
“IES Dr. Simarro: de les arts com a realitat
"diferent" a l'educació musical en una societat pluralista”

Carlos Sala Benimeli
Llicenciat en Geografia i Història, especialitat història de l'art per la Universitat de València. Estada a
la casa de l'ensenyança del Museu de l'Almodí des de 1980 fins el 1987, ocupant els càrrecs de
Conservador i després Director. Autor del treball “ La Pica Islàmica de Xàtiva” publicada a la revista Papers
de La costera, números 3 i 4. Defensor de la importància determinant de les ciències socials i especialment
de les arts per a la formació de l'alumnat.

Ponència:
“La Pica Islàmica de Xàtiva. Música i dansa del califat abasí “

Prof.Dra. Isis Betancourt i Prof. Idida Rigual
Presidenta de HISTARMED.Univesitat de Ciències Mèdiques de l’Havana. Prof.Idida
Musicoterapeuta de HISTARMED

Ponència:
“Resultats en l’aplicació del projecte d’innovació
docent d’història, art i medicina a l’Havana”

Juanfra Álvarez Herrero
Professor del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques de la Universitat
d’Alacant i professor al Centre Sagrada Família d’Alcoi.

Ponència:
“Innovant amb TIC i sense TIC dintre i fora de l’aula”

Participen
UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la
Cultura
Universitat Rei Juan Carlos - Institut Universitari de Dansa Alicia Alonso
Universitat de València
Universitat d’Alacant
Fons Internacional d’Investigació i Documentació “Psicoballet i Arteteràpia
Escènica Georgina Fariñas”
Universitat de Cièncias Mèdiques de l’Havana. Cuba
Conservatori de Música Professional Josep Climent d’Oliva
Grup Cant Viu
Pep Gimeno “Botifarra” i Ahmet Touzani
CEIP Beato Carmelo
CEIP La Murtera
CRA Serra del Benicadell
IES Dr. Lluís Simarro Lacabra

Col·laboren
Ajuntament de Xàtiva
Conselleria d’Educació, Investigació, cultura i Esport
CEFIRE Xàtiva

Organitza
IES Dr. Lluís Simarro Lacabra

