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RESUM

Aquest treball, com bé indica el seu títol, té el seu epicentre en una App 

que es titula iReal Pro. Aquesta és una aplicació que es caracteritza sobretot 

per crear “play-backs” harmonitzats a més de 1000 cançons, modificables en 

temps, tonalitat, estil i nombre de repeticions. També ofereix la possibilitat de 

crear cançons, elaborar llistes i compartir-les. Aquesta aplicació s'analitzarà en 

funció del context educatiu a la secundària i la llei vigent.

A  mesura que un es vagi endinsant dins el treball, es trobarà amb la 

justificació personal de l'elecció d'aquest tema tan concret.

Seguidament, hi ha els objectius del treball, centrats en els tres àmbits 

principals de l'educació: centre, professor i alumne. 

Més endavant, el treball parla de l'estat actual de la qüestió. Les App són

una realitat per als alumnes i també per al professorat, però s'aprofiten 

aquestes a a l'aula? O són vistes com un enemic de l'aprenentatge? Durant 

aquest apartat es parla d'avantatges i beneficis d'usar les Apps a l'aula i de si 

l'App iReal Pro o alguna de similar és usada pel professorat de música a l'àmbit

de la secundària.

El cos central del treball es centra en fer un anàlisi de 3 aplicacions més 

(Fake Book, Chord Book, iGig Book)  a part de la central, triades amb un criteri 

de descàrregues dels usuaris, possibilitats, valoració dels usuaris i relació amb 

els objectius que persegueix el currículum de música de les Illes Balears. A part

de l'anàlisi hi trobam un quadre comparatiu de les possibilitats que ofereixen les

4 aplicacions.

I la part més important del treball: Què podem treballar a l'aula amb 

aquestes aplicacions? Aquest apartat incorpora un llistat d'activitats que es 

poden treballar, relacionades amb la interpretació, l'audició, la composició, 

teoria musical, improvisació i creació, maneig de dispositius digitals, ritme, 

llenguatge musical i la reflexió i la crítica.

Un altre apartat de cabdal importància és la justificació amb el 

currículum, on es fa un repàs a aquest relacionant-lo amb els objectius del 
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treball, la metodologia del professorat, la contribució a les competències 

bàsiques i la relació entre les activitats del treball i els objectius del currículum.

Ja per acabar ens trobam amb les conclusions del treball, centrades 

sobretot en la qüestió de si és possible aplicar aquest treball a l'aula.
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JUSTIFICACIÓ DE L'ELECCIÓ DEL TEMA

La  tria  d'aquest  tema  té  veure  amb  la  tasca  que  desenvolupa  el

professorat de música a les aules de secundària i també té a veure amb la

meva pròpia curiositat i ànsies de creixement personal.

Dic  això  perquè  les  aplicacions  que  em  disposo  a  analitzar  tenen

multitud de possibilitats i  el  seu ús transcendeix a molts àmbits:  a l'aula de

música, durant l'estudi musical a casa, com a eina de composició, com a edició

de  partitures,  com a suport  musical  (play-back),  etc.  Per  tal  cosa,  després

d'haver  fer  el  buidatge  i  la  reflexió  sobre  aquest  treball,  podré  oferir  al

professorat un gran nombre de recursos digitals musicals per a poder aplicar a

l'aula,  i  en  conseqüència,  aprofitables  per  el  meu  camí  professional  de

professor de música i per a tot aquell mestre que vulgui obrir el seu camp de

treball.

He triat aquest tema perquè l'IReal Pro (l'aplicació sobre la qual envolta

aquest treball) és avui en dia, una eina altament usada dins el gremi de músics,

sobretot els de jazz. És una eina que es pot tenir a la butxaca, instal·lada a

l'smartphone i  amb funcionalitat  sense fer falta  connexió a l'internet.  El  seu

principal ús és el  de crear una base musical electrònica amb bateria, baix i

harmonia; modificable en tonalitat, temps, acords, estil,  balanç, etc.  L'IReal

Pro és una eina que estic usant diàriament a les meves classes de saxòfon i

n'estic molt content amb els resultats, perquè es pot adaptar a qualsevol nivell.

A més, després d'haver realitzat el període de pràctiques i haver viscut

les classes de música que s'imparteixen a les aules (no molt distants a les que

vaig rebre jo a secundària, excepte honroses excepcions) em dóna la sensació

que la música es troba descontextualitzada de la realitat dels alumnes per dues

raons: per raons històriques i per raons d'ús instrumental.

Les  raons  històriques  són  que  els  mestres  tendeixen  a  ensenyar  la

música com si fos una realitat diferent al que sona avui en dia. I no és així; per
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bona o mala sort, el que sona avui en dia té les seves arrels a la història. Per

què no aprofitar la música d'avui en dia per a relacionar-la amb la música més

antiga? El professorat tendeix a treballar d'una manera molt lineal, i l'alumnat,

com que el curs no dóna temps a explorar tot el temari, no sent que la música

de l'aula sigui la música que sona en el dia a dia i la que sent més propera.

Per  altra  banda,  les  raons  d'ús  instrumental  em  refereixen  a  “com

treballam la música?”. L'alumnat al final interpreta un repertori un tant imposat,

sense gaire opcions de tria per part seva, no gaire atractiu i a vegades amb uns

instruments musicals sense gaire possibilitats sonores ni  gaire atractius pels

adolescents.  Des  del  meu  punt  de  vista,  treballar  la  música  amb  altres

dispositius poc convencionals pot  fer  sentir  la música com una realitat  més

propera i incentivar-los a explorar i a crear amb aquesta.

A la  vegada,  amb l'ús de dispositius,  podem treballar  una música de

caire  més  tradicional  a  través  de  mitjans  moderns,  cosa  que  pot  fer  que

l'alumnat,  al  veure la  facilitat  d'accés d'aquesta,  s'interessi  i  explori  pel  seu

compte  música  d'altres  estils  i  èpoques,  que  d'una  altra  manera  potser  no

despertaria el seu interès.

Tot  això,  ha desembocat  en una sèrie  de  preguntes que m'agradaria

respondre durant la realització d'aquest treball:

 Quin ús li podríem donar a l'aula de música de secundària? 

 Quines altres aplicacions similars existeixen?

 Podem justificar l'ús d'aplicacions musicals amb el Currículum vigent?

A part de treballar la música des d'una òptica diferent, el que em proposo

amb aquest  TFM és també treballar  les competències,  a través del  maneig

propi de l'aplicació i la visualització, escolta i manipulació de la música vista i

escoltada com poca gent ho ha fet.

En resum, l'objectiu és poder oferir a l'alumnat de secundària una visió

alternativa i poc explorada de la música; i al professorat, una eina auxiliar per a
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les seves classes de música amb múltiples possibilitats.
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OBJECTIUS DEL TREBALL

Els objectius d'aquest treball pretenen incidir en tres àmbits educatius: 

professor, alumne i centre.

De cara al professor, oferir una nova eina i una nova forma de fer feina a 

les classes de música; donar més importància a la capacitat de decisió i 

autonomia a l'alumnat, donant especial èmfasi a l'aprenentatge guiat, partint 

dels coneixements previs de l'alumnat per anar construint sobre aquests.

Parlant de l'alumne, com he esmentat a la justificació, millorar la seva 

motivació i atenció de cara a la música acostant aquesta matèria a la seva 

realitat quotidiana. Treballar amb la música d'una manera actual i anar 

connectant-la amb la realitat històrica que la ha anat conformant.

Quan parlo del centre, no em referesc a aquest com a infraestructura, 

sinó com a funcionament intern. Potser pareixeré il·lús, però confii i crec en 

l'efecte rebot. És a dir, si un mestre creu en una manera de fer feina diferent a 

la tradicional, i que pot servir per a millorar els lligams amb l'alumnat i a 

mantenir la seva atenció, la pot traslladar al seu departament, compartir la seva

manera de pensar amb la resta de professorat i que a poc a poc, el professorat 

es contagii d'una manera diferent i innovadora de fer les coses. És a dir, que el 

funcionament de les classes del centre es vagin actualitzant d'acord amb el 

moment present que vivim.

Llistat d'objectius que persegueix el treball:

1. Fer  una  recerca  d'aplicacions  que  puguin  oferir  unes  possibilitats

semblants a l'iReal Pro o que la puguin complementar.

2. Fer un anàlisi comparatiu entre les aplicacions.

3. Analitzar  l'aplicació i/o aplicacions amb més possibilitats.

4. Traslladar  les  possibilitats  de  les  aplicacions  a  activitats  i/o  recursos

reals a l'aula de secundària.
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5. Justificar els recursos i activitats amb el Currículum vigent.

6. Fer una reflexió sobre la viabilitat d'aplicació a les aules.

7. Oferir  al  professorat  de  música  una  eina  alternativa  per  a  les  seves

classes.

8. Millorar l'atenció i la motivació de l'alumnat envers la matèria.
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Avui en dia ens trobam davant un “boom” tecnològic, i a les aules de 

secundària, gran part de l'alumnat disposa de “smartphone”, tablet, “ipad” o 

dispositius similars.

Per desgràcia, que l'alumnat disposi d'aquest dispositiu a l'aula, a 

vegades no és vist per tot el professorat com una eina auxiliar per a 

l'aprenentatge, sinó com una distracció. És per això que avui en dia ens trobam

que cada centre presenta unes mesures respecte aquests dispositius, perquè 

la irrupció d'aquest a l'aula ha estat massiva i no tot el professorat es troba ni 

actualitzat ni preparat per a poder treballar amb aquests.

Dins l'aula de música, la tecnologia sempre hi ha estat present en certa 

manera. És molt important escoltar música, i la millor manera d'escoltar música 

de bona qualitat és a través d'enregistraments (encara que seria un gran avenç

que els alumnes poguessin gaudir, de tant en quant, d'algun bon concert en 

directe) fets en CD o en qualsevol altre suport.

La pissarra digital amb equipament d'àudio, ha suposat un avenç molt 

significatiu dins l'àrea de música, perquè a través de la connexió a internet 

podem visualitzar o escoltar qualsevol tema musical al moment, facilitant 

enormement la tria de repertori a escoltar i ampliant el ventall de possibilitats.

L'ús de dispositius com puguin ser els smartphones, tablets, Ipads, pc, 

laptops o PDIs, comporten aquests beneficis (Educaweb, 2015):

1. Fomenten el pensament lateral.

2. Milloren la coordinació óculo-manual.

3. Treballen aspectes visual-perceptius.

4. Milloren el raonament.

5. Augmenten l'autonomia de l'alumnat.
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6. Milloren l'autoestima.

7. Creen un bon clima d'aula.

8. Treball cooperatiu entre iguals.

9. Apliquen les TIC al Currículum.

Com alguns autors i professors afirmen, tenir aquests tipus de dispositius

no ha de ser una limitació o una distracció a la classe, sinó que s'ha de 

convertir en un recurs per a poder aprendre i com a eina auxiliar de llibres, 

diccionaris, enciclopèdies, etc.

L'ús d'App's musicals de moment es fa com a eina auxiliar, aparentment 

no molt estructurada. És un recurs recent i tothom pareix que les usa però 

ningú en parla de manera concreta. A la mateixa web de l'IReal Pro ens 

assenyala que és un recurs molt potent a l'aula de música, però no ens indica 

ni com ni qui l'està utilitzant actualment.

Autors com Bradley Sowash(2012) afirmen usar aquesta aplicació com a

recurs de “play back” per a treballar un repertori pop/jazz i com a recurs de 

composició de bases musicals, el Departament de Música de Tr@ms(López, 

2015) també ens parla de l'IReal Pro però no ens adjunta cap activitat concreta 

, Jim Phillips (2015)  també l'usa a les seves classes, revistes especialitzades 

mencionen l'App i un llarg etc. D'autors que la mencionen.

El que no trobam, o és molt difícil trobar, és un llistat de recursos 

concrets que ens puguin ajudar a posar en pràctica les aplicacions que ens 

disposam a analitzar.

És per aquesta raó que m'he engrescat a fer aquest treball. El meu 

objectiu és aprofundir sobre les possibilitats de l'aplicació a l'aula de música i 

justificar-ho amb la normativa vigent.
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DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA

Anàlisi de les aplicacions

Introducció

Durant aquest apartat em dedicaré a fer un anàlisi de les diferents 

aplicacions que he trobat semblants a l'iReal Pro. Algunes d'elles no són del tot 

semblants, però el que sí que tenen és que són aplicacions complementàries a 

aquesta.

L'iReal Pro, encara que sigui una App molt potent, és millorable i 

presenta unes carències significatives, que altres App's aporten. Però com era 

de suposar, les App's que complementen a l'iReal Pro careixen de la part més 

important de l'aplicació principal: el play-back o suport auditiu.

És per això que durant la lectura d'aquestes 4 aplicacions, veureu com 

una d'elles és semblant en quant al “play back” (però no gens semblants en 

quant a complexitat) i les altres dues són semblants en quant a repertori escrit i 

suport audiovisual.

El que vull analitzar de cada aplicació és l'objectiu per el qual es va 

dissenyar, les característiques principals que presenta, l'aspecte que presenta 

(a través d'unes captures de pantalla), quins dispositius la poden utilitzar i el 

seu preu.

Perquè he triat aquestes aplicacions i no unes altres ha estat per 

diferents raons: per les possibilitats que ofereixen, per la valoració dels usuaris,

per el nombre de descàrregues, per els comentaris dels usuaris, per la 

versatilitat a l'hora d'instal·lar-lo, per la seva facilitat d'ús, per el seu preu, (no 

totes les triades són econòmiques), etc.

Després de tot això, al final de l'anàlisi de cada aplicació també 

m'interessa visualitzar els punts forts i els punts dèbils que tenen.
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1- Ireal Pro MusicBook-PlayAlong

Aquesta aplicació és altament usada per

un gran nombre de músics. El que la fa especial

és que és molt intuïtiva i que té un gran nombre

de possibilitats.

L'objectiu pel qual es va dissenyar

aquesta App és la de simular una banda real

(composada per bateria, piano/teclats/vibràfon,

baix i bateria) que acompanya al músic mentre

està practicant un repertori concret.

 Altres coses que permet l'aplicació és

crear i col·leccionar partitures (només acords)

dins unes llistes, que es poden compartir.

Les coses que l'han feta famosa són: àudio digital d'alta qualitat, àudio 

ajustable per nivells, possibilitat de transposició a qualsevol tonalitat i 

portabilitat.

A part d'això, les llistes creades dins l'App es poden editar, imprimir i 

compartir.

Quines característiques principals presenta?

1. Es pot triar entre 35 estils d'acompanyament musical (ampliables) variats

entre Jazz, Llatí i Pop/Rock.

2. Possibilitat de canviar els instruments acompanyants originals per altres 

d'alternatius: teclats, fender rhodes, guitarra elèctrica, vibràfon, orgue, 

etc.

3. Permet importar cançons des del fòrum de l'aplicació. En el fòrum hi ha 

disponibles paquets de més de 1000 cançons.
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4. Permet crear cançons, editar-les, modificar-les i reproduir-les al gust de 

cada un.

5. Creació de llistes de cançons.

6. Mostra les tabulatures de guitarra o posicions de piano dels acords que 

estan sonant en temps real a la pantalla.

7. Mostra les escales adients per a poder improvisar a les cançons que es 

treballin.

8. Possibilitat de modificar qualsevol cançó a qualsevol temps, tonalitat, 

estil i nombre de repeticions.

9. Permet crear un “loop” damunt uns acords per fer una pràctica 

concentrada.

10. Conté la possibilitat de fer una pràctica de caire avançada (auto-

increment de tempo i transposició de tonalitat).

11. Transposició global pels instruments que es troben en Mib, Sib, Fa i Sol.

12. Permet compartir partitures o llistes de cançons entre altres usuaris de 

iReal Pro via e-mail o fòrum.

13. Permet exportar partitures en format

imatge o MusicXML.

14. Exporta cançons en àudio en format

WAV, AAC i MIDI.

Quins dispositius la poden utilitzar?

 Dispositius amb sistema operatiu

Android (4.0.3 i superiors)

 Dispositius amb iOS 7.1 o superiors.

 Iphone, iPad i iTouch.
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Alguns aspectes que podrien millorar l'aplicació serien:

 Oferir la possibilitat d'instal·lar-lo a PC.

 Poder visualitzar les partitures convencionals dels temes.

 Millorar el preu de compra (actualment costa 14,45€).

 Oferir la possibilitat de lectura horitzontal als smartphones.
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2- Fake book – the Real Book

Aquesta 

aplicació és molt 

similar a l'iReal 

Pro, però la gran 

diferència que té és

que manca de 

“play-back” o “play-

along” modificable 

en temps, estil, 

tonalitat i nombre 

de repeticions.

El que pretén ser és ser la versió digital del reconegut “Real Book” 

(llibres on es recullen les cançons més populars de jazz).

Quines característiques principals presenta?

1. Ve predefinida amb més de 1000 progressions harmòniques de Jazz i 

altres estils.

2. És capaç de transportar aquestes progressions per als instruments 

transpositors (Bb, Eb o F).

3. Pot importar cançons en PDF, arxius musicals, partitures, progressions 

harmòniques i lletres d'altres formats (iReal Pro, PDF, ChordPro o 

notació ABC).

4. Permet afegir marques, anotacions i subratllar parts concretes de les 

cançons.

5. Es poden compartir les cançons a través de Mail, Facebook, Bluetooth o 

Dropbox.

6. No és necessària la connexió a Internet per a disposar de les cançons 
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emmagatzemades.

7. L'App inclou més de 1500 links d'Spotify i Youtube relacionats amb les 

cançons emmagatzemades, regulables en tempo a través de l'aplicació.

8. Les fonts i la tipologia són les originals del Real Book.

9. Moltes de les cançons també contenen la lletra.

10. Es pot ajustar la pantalla i fer zoom a una zona concreta.

11. La pantalla pot estar en posició vertical o horitzontal.

12. Possibilitat d'afegir pedal Wireless o Airturn per a girar les pàgines.

13. Permet crear llistes de cançons.

Quins dispositius la poden utilitzar?

 Dispositius amb sistema operatiu Android des de la versió 1.6

 iPhone, iPad, iTouch i similars.

 No disponible per a PC ni ordinadors de taula.

En comparació amb l'iReal Pro, té altres possibilitats com la visualització 

de partitures convencionals, incorporació de la lletra a moltes cançons, 
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possibilitat de remarcar i fer apunts a les partitures i també disposar de links a 

gravacions o vídeos de la cançó. Un altre punt fort que té aquesta aplicació és 

el seu preu: 1,98€

El punt més fluix que representa és no disposar de playback o play-along

modificable. La fusió d'aquestes dues aplicacions donaria lloc a una aplicació 

molt potent i d'un ús molt profitós per a molts de músics.
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3- Chord Book

Chord Book és una App amb intencions

d'acostar-se a l'iReal Pro. És una eina per a tots

els músics de Jazz, Pop, Rock o Folk que

cerquin una via alternativa a les partitures

convencionals.

Chord Book permet crear partitures de

progressions harmòniques dels temes desitjats i

guardar-los al dispositiu.

Com a novetat i característica destacada

en front de les altres aplicacions és que també

disposa de play back, modificable en temps, estil i

tonalitat.

Quines característiques generals presenta?

1. Permet marcar les parts del tema (A, B, C...)

2. Els acords són de fàcil edició.

3. Es poden inserir dos acords per compàs.

4. Zoom in i Zoom out per a poder ajustar cada tema a la pantalla.

5. Transport tonal instantani.

6. Disposa d'acompanyament, banda digital amb bateria, piano i 

contrabaix.

7. Disposa de 5 estils d'acompanyament entre Swing, Bossa, Vals i Stride.

8. El color de fons es pot personalitzar.

9. El tipus de lletra es pot personalitzar.

10.Es poden crear sub-carpetes.
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11. Les cançons es guarden en format “lilypond”.

12.Ve equipat amb 375 cançons de Jazz.

13.Permet escriure anotacions associades als acords.

14.Permet enviar les cançons en format MIDI per correu electrònic.

Quins dispositius la poden utilitzar?

 Dispositius amb sistema operatiu Android 

des de la versió 1.6

 iPhone, iPad, iTouch i similars.

 No disponible per a PC ni ordinadors de 

taula.

Com a punts forts, el seu preu: 1€ i  la possibilitat de fer apunts a les 

cançons, tals com inserir la lletra.

Com a punts fluixos té la qualitat de l'àudio, la poca gamma d'estils a 

triar d'acompanyament i que no contempla la possibilitat de compartir les 

cançons entre usuaris de l'aplicació.
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4- IGigBook Sheet Music Manager

Ens trobam davant d'una aplicació que com 

ha passat anteriorment, es troba coixa entre les 

que ofereixen visualitzar les partitures 

convencionals de les cançons i un play back.

L'iGigBook és un recopilatori dels “Real 

Books”, “Fake Books” i progressions harmòniques 

que poguem trobar dels temes “standard” de Jazz.

Hi podem trobar tant les progressions 

harmòniques com les melodies de les cançons, en

les tonalitats de C, Bb, Eb i F.

El que tenim amb aquesta App és un accés directe, instantani i a la 

butxaca a la gran majoria de cançons de jazz existents (en major nombre que 

les anteriors aplicacions). 

L'iGigBook necessita de la descàrrega del seu índex de cançons, i a 

través d'aquest índex, pitjant a sobre cada “link” ens ofereix un ampli ventall 

d'arranjaments sobre el tema que estam cercant.

El que veim és que l'iGigBook és com una espècie de enciclopèdia-

diccionari de cançons de jazz i altres estils similars, on hi podem trobar (amb 

connexió a Internet) vàries opcions per a una mateixa cançó.

Quines característiques generals presenta?

1. Accés a més de 70 llibres recopilatoris de cançons de jazz.

2. Possibilitat de descarregar partitures en PDF a través dels links.

3. Permet fer anotacions i senyes a les partitures.

4. Permet transportar les cançons a Bb, C, Eb i clau de fa.
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5. No hi ha límit de pàgines per als arranjaments descarregats.

6. Permet crear llistes de cançons.

7. Permet enviar les llistes de cançons a través del mail incloent les 

partitures en PDF.

8. Permet girar pàgines sense usar les mans amb l'ajuda de iPod, iPhone, 

iRi BlueBoard o un pedal Bluetooth.

Quins dispositius la poden utilitzar?

 Dispositius amb sistema operatiu Android 5.0 o superiors.

 Requereix iOs 7.0 o posterior.

 Compatible amb iPad.

Aquesta aplicació costa 17,11€ a la versió

Android i 14,99€ a la versió d'iTunes; i en cas de

voler comprar l´índex complet, hem de pagar

2,27€ més.

Ens trobam davant una aplicació bastant

cara (semblant a l'iReal pro) però molt completa

en quant a partituroteca.

Com a punts fluixos podem veure que no hi

ha cap enllaç ni cap vincle amb cap suport

audiovisual.

22



Taula comparativa entre aplicacions (Basat en: Skrivarna, 2013)

Ireal Pro Fake Book Chord Book Igig Book

Preu 14,45 € Android

12,99€ iOS

1,98 € Android 1,00€ Android 14,99€ iOS +

2,27€ índex

Pes 47 MB Android

73,6 MB iOS

3,45 MB 602 KB 29 MB iOs

Idioma Castellà, alemany, 

xinès, coreà, 

francès, anglès, italià

i japonès.

Anglès. Castellà i  

Anglès.

Castellà i 

anglès.

Compatibilitat 

amb Android?

Sí.

4.0.3 o superiors

Sí. Sí

2.2 i superiors

No

Compatibilitat 

amb Mac?

Sí.

iOS 7.1 o superiors.

No No. Sí. iOs 7.0 o 

superiors

Cançons 

incloses

50 1200 375 70 llibres 

disponibles 

(més de 500 

cançons cada 

un)

Partitura 

convencional?

No Sí No Sí

Progressions 

harmòniques

Sí Sí Sí Sí

Lletra de 

cançons

No Es poden inserir Es poden inserir. Sí

Imatges o PDF No Sí No Sí

Acords piano / 

tablatura guitarra

Sí No No No

Mostra les 

escales adients a

les harmonies

Sí No No No

Possibilitat de fer

anotacions

No Sí Sí Sí

Creació i edició 

de llistes

Sí Sí Sí Sí
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Editor de 

cançons

Sí No Sí No

Transport tonal 

(C/Bb/Eb/F)

Sí Sí Sí Sí

Fonts 1 4 5 1

Permet canviar el

color de fons

Sí No Sí Sí

Zoom No Sí Sí Sí

Pantalla en 

horitzontal

No. Només a Ipad. Sí No Sí

Accés a links 

(spotify, 

youtube...)

Només Youtube. Sí.

Spotify i Youtube.

No No

Metrònom Sí Sí Sí No

Acompanyament 

digital

Sí No Sí No

Estils que inclou 35 N/A 5 N/A

Permet fer loops Sí Sí Sí No

Mode estudiant 

progressiu

Sí No No No

Enregistrament No No No No

Format Ireal b Fakebook Lilypond PDF o imatges

Permet compartir

a través de mail, 

facebook, twitter,

dropbox o altres

Només mail o fòrum 

intern de l'aplicació.

Sí: mail, 

facebook, twitter, 

dropbox, google 

+.

Només mail. Sí

Disposa d'un 

fòrum propi de 

l'aplicació

Sí No No Sí

AirTurn Sí Sí No Sí

Nombre de 

descàregues

50.000 – 100.000 10.000 – 50.000 100 - 500 50 - 100

Valoració dels 

usuaris

4,75 / 5 4,0 / 5 3,8 / 5 3,2 / 5
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Què podem treballar a l'aula amb les diferents aplicacions?

1. Interpretació d'un repertori amb un acompanyament.

Podem usar l'App com a “banda acompanyant” del repertori que es treballa, ja 

sigui amb flauta, instrumentació Orff o amb la veu.

Tenir una base de suport ens assegurarà que els alumnes mantenguin el tempo

i en cas de cantar, cerquin les notes de referència i cuidin l'afinació. A part 

d'això, cantar amb una base de fons, forçarà als alumnes a treballar d'oïda i a 

reconèixer les parts de la cançó.

Hem de tenir en compte que podem enriquir l'acompanyament de diferents 

maneres:

 Incrementar o disminuir el tempo per millorar la pràctica de l'alumnat o 

canviar l'efecte musical.

 Canviar l'estil per a canviar la interpretació musical.

 Transport tonal per a trobar una tessitura còmode per a la veu o per a 

practicar el transport musical.

 Podem inserir repeticions de la cançó per si és necessari repetir-la per a 

millorar o per si volem allargar la cançó inicial i introduir variacions o 

improvisacions sobre aquesta.

 Podem eliminar instruments acompanyants  d'entre piano, contrabaix o 

bateria per a canviar la textura musical.

Simulant una banda digital acostam a l'alumnat a la música amb base 

acompanyant i ajuda a simular una base de caire professional. Amb això 

podem millorar la motivació de l'alumnat i ajudar a tenir eines per a practicar a 

casa.
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2. Anàlisi auditiu / dictats musicals.

Una altra cosa que podem fer a través de l'aplicació és fer dictats 

musical en el qual el que interessi és escoltar a la base i saber els elements 

que la conformen.

Entre altres coses, el que podem fer és demanar una petita fitxa sobre 

un parell de bases de les que disposa l'App i demanar una sèrie d'ítems:

 Estil (jazz / swing, latin, bossa nova, pop / rock o reggae)

 Instrumentació (base completa o parcial?).

 Temps (lent, mitjà, ràpid).

 Compàs (ternari o binari?)

 Estructura.

 Tonalitat (Major o menor?).

 Nombre de vegades que s'ha repetit el tema.

 Hi ha increment de tempo o es manté?

Aquest anàlisi auditiu el podríem complementar molt bé amb una altra 

aplicació que disposi d'àudios o gravacions en viu; com per exemple el “Fake 

Book”.

Un exemple d'activitat podria ser el d'escoltar una versió del tema 

escoltat només en base i fer-ne un anàlisi auditiu dels aspectes que no hem 

pogut escoltar només amb la base.

Les preguntes que podríem fer podrien ser:

 Hi ha introducció? Quin instrument la fa?

 Quin instrument interpreta la melodia? Interpreta tota l'estructura?

 Quins instruments fan solo? En quin ordre?

 Quan tornen a la melodia, és el mateix instrument el que la fa?
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 Quins instruments estan sonant?

 Hi ha outro?

3. Composició a través de les aplicacions.

Per a poder treballar aquest punt hem d'haver treballat prèviament amb 

l'aplicació i manejar-la amb fluïdesa.

En quant a la composició, hem de tenir en compte que la tasca que 

demanem pot ser d'un parell de tipus: tancada, guiada o lliure.

 Composició tancada:

“Elabora una cançó de 32 compassos, estructura AABA de 8 compassos cada 

part en compàs 4/4. L'estil ha de ser Jazz (up tempo swing) a 235 bpm. La 

tonalitat ha de ser C i els acords de la part A han de ser “C, Am, Dm, G, Em, 

Am, Dm, G” (un per compàs) i els de la B han de ser “E7, A7, D7, G7” (un acord

per cada dos compassos).”

 Composició guiada:

“Elabora una base per a un tema Pop – Funk que tengui com a mínim dues 

parts (una en tonalitat major i l'altra en menor o viceversa) en la qual sonin els 

instruments típics d'aquestes agrupacions.”

 Composició lliure:

“Elabora un tema d'estil, tempo, tonalitat i estructura lliure. Has de tenir en 

compte que el tema ha de tenir com a mínim dues parts i dos acords.”

A  través de l'aplicació podem fer que l'alumnat envii a través de mail o 

del propi fòrum l'activitat realitzada, perquè així el professor en pugui veure i 

corregir el resultat en cas de ser necessari.

Una altra cosa que podríem fer és encomanar a l'alumnat que ell mateix 
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elabori (individual o en grup) les bases per als temes que es volen treballar a 

classe amb l'ajuda de l'aplicació.

Mitjançant aquest tipus  d'activitats treballam directament amb la 

capacitat creativa, l'autonomia de l'alumnat, el maneig de dispositius digitals, el 

treball en equip i el respecte per les creacions dels companys.

4. Entonació.

L'entonació, des del moment en que treballam un repertori vocal amb 

una base musical, l'estam treballant. L'acompanyament harmònic conté les 

notes guia que l'alumnat ha de trobar d'oïda per a poder entonar una melodia.

Com a exercici bàsic d'entonació, basta cantar la melodia amb la 

tonalitat correcta.

Altres exercicis que podríem incloure d'entonació podrien ser el de 

cantar escales musicals, arpegis, o notes guia de les harmonies que surten a 

les cançons.

Com que el nivell del que estam parlant és el de secundària, un exercici 

fàcil però que requereix un treball significatiu seria el de cantar les tòniques de 

cada acord d'una cançó (la tònica és la primera nota dels acords).

Podem agafar per exemple aquesta imatge

d'un “rythm changes”.

La tasca seria entonar les tòniques de la

part A (sib, sol, do, fa, re, sol, do, fa, fa, sib, mib,

lab, re, sol do, fa); i si escau, les de la part B (re,

sol, do, fa).

Altres exercicis que es podrien fer serien

cantar les escales corresponents a les harmonies,

cantar cèl·lules melòdiques que proposi el

professor, improvisar amb cèl·lules melòdiques
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que proposi l'alumnat, cantar els arpegis referents als acords, cantar la melodia

de les cançons en diferents tonalitats, etc.

Amb això treballam conceptes musicals, coneixement del propi aparell 

fonador i el pensament simbòlic, entre d'altres.

5. Enteniment de conceptes teòrics com el transport i la tonalitat en el

seu sentit pràctic.

El transport musical consisteix a cantar una melodia a una altura 

diferent, i això afecta directament a la tonalitat, perquè les notes guia es veuen 

desplaçades a l'interval al qual l'hem transportat.

Com que l'aplicació ens permet canviar de tonalitat, un exercici que 

podríem fer amb facilitat és el de entonar una melodia (sense dir les notes) en 

diferents tonalitats.

Un altre exercici, més complex, seria el de cantar una melodia (dient les 

notes) i transportar-la a les tonalitats més pròximes.

Per això podríem seleccionar el mode “professor” de l'IReal Pro i anar 

pujant de tonalitat a cada repetició, i que l'alumnat canti la melodia, cada 

vegada un to més amunt.

Un exemple de melodia fàcil a l'hora de transportar seria la de C-Jam 

Blues:
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Tenguent en compte que aquesta melodia

està en Do major, la melodia es composa només de

dues notes: sol i do. “Sol” és la quinta nota de

l'escala i “do” és la primera. Per tant, si programam

l'iReal Pro de manera que pugi un to a cada

repetició, la tonalitat passarà per do, re, mi, fa#,

sol#, sib i do. És a dir, que la melodia a la primera

volta serà “sol-do”, a la segona “la-re”, a la tercera

“si-mi”, a la quarta “do#-fa#”, etc.

6. Enteniment de les funcions harmòniques bàsiques.

L'enteniment d'aquestes no crec que faci falta que sigui explícit, sinó que

s'entendrà amb la pràctica. És a dir, no crec que sigui convenient explicar les 

funcions harmòniques de forma teòrica, sinó que quan facem exercicis com en 

els punts 2, 3, 4, 5 i 8, deixem constància de la tonalitat i dels seus punts de 

repòs i de tensió.

Com a exemple il·lustratiu de les funcions harmòniques bàsiques, 

podríem dissenyar amb l'IReal Pro dues seqüències harmòniques simples: una 

que tengui un final amb repòs i l'altra un final amb tensió. Deixam que l'alumnat 

ho escolti i que noti la sensació d'acabar amb un grau tonal o l'altre. Aquest 

exercici és extrapolable a qualsevol altra seqüència harmònica.
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7. Xifrat americà.

Com en anteriors apartats, el que volem no és fer unes classes teòriques

ni magistrals, sinó que els alumnes aprenguin a través de la pràctica i 

l'experimentació. És per això que l'aprenentatge del xifrat americà no és de vital

importància a les classes de música, sinó que s'hauria de donar una breu 

introducció.

Com a teoria, bastaria oferir una petita taula en la

qual mostrar les equivalències del xifrat americà amb les

notes que coneixem de manera més convencional.

A través de la pràctica d'exercicis com el 3, 4, 5 o

6 es treballa el concepte del xifrat americà de forma

transversal, que és la forma que més ens interessa a les

classes de música a l'aula de secundària.

8. Improvisació i creació.

Aquest punt és un dels que més ens pot ajudar l'aplicació iReal Pro.

Si tenim en compte l'estructura general dels temes de jazz 

(tema/improvisacions/tema), podem programar cada tema de manera que 

facem una volta de melodia, les voltes que volguem d'improvisació i la darrera 

volta per tancar el tema.

Com que aquest punt és molt obert, em limitaré a donar un parell de 

pautes o exercicis guia per a poder treballar amb la improvisació a l'aula:

 Improvisació rítmica: 

Si recordam el típic exercici que feia el professor de música de picar amb les 

mans un ritme i després els alumnes el repetien, mitjançant l'aplicació en 

podem treure molt de suc:

◦ Improvisació – imitació: reproduïm una base (“Rock 1” per exemple, 

per no tenir corxeres en swing) i eliminam tots els instruments, 
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deixant només la bateria.

Es tractaria de que cada alumne piqui de mans un ritme improvisat i els 

companys l'imitin a mode d'eco. 

Com a escalfament, el mestre pot fer un parell de ritmes de 4 temps i els 

alumnes repeteixen, i després ja comencen a improvisar els alumnes.

L'exercici és improvisar un ritme de 4 temps i la resta de l'aula 

Podem variar i enriquir aquest exercici fent els següents canvis: 

improvisació en compàs 3/4 o altres, deixar un altre instrument a la base 

musical, canviar l'estil, canviar el tempo, improvisar amb instruments de 

percussió, improvisar amb percussió corporal, augment de tempo progressiu, 

augment de compassos per a improvisar, etc.

 Improvisació – variació melòdica: 

Es tractaria d'agafar una melodia d'una cançó que no sigui gaire complicada i 

que potser pugui ser coneguda, com per exemple el tema “Summertime”:

El treball que faríem amb l'alumnat seria, primer de tot, aprendre la 

melodia bàsica de la cançó. Després, podríem ensenyar a l'alumnat vàries 

tècniques per a variar la melodia (com puguin ser la variació rítmica, repetició 

de notes, notes de pas i enriquiment amb altres notes concordants).
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L'exercici consistiria en posar el “play-back” amb l'IReal Pro d'aquest 

tema i que els alumnes experimentin i provin de variar la melodia que han 

après anteriorment.

La variació melòdica pot dependre totalment de l'estil, perquè si usam 

una base rítmica de caire llatí, el pal rítmic és diferent i ens suggerirà un altre 

tipus de variació melòdica.

 Improvisació amb arpegis / acords:

Per fer aquesta activitat hem de saber quina és l'harmonia intrínseca del 

tema i extreure'n els acords principals.

SI agafam el tema anterior (“Summertime”) i obviam els acords que es 

troben entre parèntesi, els acords principals són  Am, Dm, F#m7, B7, E7, D7 i 

C.

L'exercici podria consistir en intentar improvisar (amb un instrument) 

amb aquestes notes en el moment que sona l'acord.

Si és complicat, podríem fer prèviament un treball amb la primera nota, 

després amb la tercera i després amb la quinta.

 Improvisació en grup:

Aquesta activitat podria ser com a culminació de les anteriors.

Seria molt interessant que els alumnes, per petits grups de 3 o 4, 

treballin ua cançó i en facin un petit concert en el qual hi surti tot el treball 

anterior: presentació del tema, solos, tancament del tema.

L'IReal Pro serviria com a complement de base. Per exemple si els 

alumnes disposen de la veu, d'un xilòfon i una flauta, necessitaran d'una base 

rítmica i hauran de programar l'IReal Pro com a bateria acompanyant amb les 

repeticions que siguin necessàries; així com si el que fa falta és una base 

harmònica però ja disposen de percussionista, hauran de programar el tema 

“Summertime” amb piano i contrabaix i amb tantes “repeat” com facin falta per 

33



a cobrir les dues voltes de tema (obertura i tancament) i les voltes de solo. És a

dir, si tenim un grup de 3 alumnes i cada alumne ha de fer una volta de solo, 

s'haurà de repetir el tema durant  5 vegades (obertura de tema, solo alumne 1, 

solo alumne 2, solo alumne 3 i tancament del tema).

9. Millora del maneig de dispositius digitals.

A través del maneig d'aquestes aplicacions, com és evident, l'alumnat 

millorarà en el maneig de dispositius digitals i amb les TIC.

Les aplicacions triades, encara que envoltin la mateixa temàtica, consten

d'un entorn bastant diferent, que obligarà a l'alumnat a adaptar-se per a 

resoldre els problemes que es puguin presentar. Com a docents, hem de tenir 

en compte diferents exercicis i metodologies a l'hora de resoldre problemes, 

com puguin ser el treball en equip, el descobriment guiat, la resolució de 

problemes, aprenentatge per imitació, etc.

10. Pals rítmics.

Els pals rítmics no són un instrument, sinó que són una característica 

rítmica relacionada amb els estils, i cada estil està fortament lligat a una cultura 

concreta.

Per exemple, una de les cultures que més treballa amb els pals rítmics 

és el flamenc. En el cas del flamenc, els pals rítmics són l'acompanyament que 

fan els músics picant de mans.

Els pals rítmics d'altres països són semblants al que fan als flamenc amb

les mans, però normalment és un patró rítmic que es repeteix durant tot el 

tema, ja sigui amb la percussió o amb els instruments acompanyants.

L'aprenentatge de pals rítmics serà absorbit a través de tota la gamma 

d'estils que ens ofereix l'iReal Pro (a triar entre swing, latin, bossa nova, tango, 

samba, bolero, pop, rock, funk, etc.) i d'un anàlisi auditiu.
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Una possible proposta seria la re-interpretació d'una cançó canviant la 

base rítmica.

L'alumnat, a través de l'anàlisi auditiu, trauria les figures rítmiques de 

cada pal i se'n faria un encoblament amb els instruments que disposem a l'aula.

El que treballarem a través dels pals rítmics no només té perquè ser 

estrictament musical, sinó que també ho podem contextualitzar a través del lloc

d'origen, la cultura de procedència, audicions, etc. Tot sigui per potenciar el 

coneixement i l'apropament a altres cultures, que possiblement poguem trobar 

dins l'aula mateixa.

11. Sentit del ritme i del compàs.

Com en altres apartats, la consciència d'aquestes es treballarà de forma 

transversal, a través d'activitats i exercicis com els esmentats als punts 1, 2, 3, 

8 i 10.

Amb el treball del ritme i del compàs, no només es treballa musicalment, 

sinó que estam fent incís a la competència matemàtica, amb el fet d'haver de 

comptar compassos, tenir consciència de les proporcions rítmiques, a saber 

quantes figures poden cabre dins un compàs, etc.

A més, si treballam amb el “play-back” de l'aplicació, l'alumnat haurà de 

interpretar el repertori d'acord amb el tempo proposat.

12. Enteniment de les estructures musicals.

Referits a la comprensió de les parts que composen una obra musical o 

una simple cançó. Es sol expressar amb lletres: A, B, C, etc.

Igual que en una llengua els alumnes han de ser capaços de discernir 

entre subjecte i predicat, també han de saber diferenciar entre parts en 
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llenguatge musical.

L'iReal Pro, en aquest aspecte és molt gràfic i a les progressions dels 

temes que ja estan dissenyats hi inclou les lletres de les diferents parts. Amb 

això, l'alumnat no només diferencia auditivament les parts (seria el més 

preferible) sinó que també ho fa visualment.

A la fotografia podem veure (encerclat en 

vermell), com el programa marca les diferents 

parts: in (intro), A, B, A, C.

Mitjançant les diferents activitats, i en especial 

els dictats musicals i la composició, els 

alumnes hauran de comprendre l'estructura 

per a realitzar les activitats.

El que volem és que els alumnes escoltin 

música entenent el discurs, igual que si es 

tractés d'una lectura convencional, comprenent

els elements musicals i fomentant el 

pensament crític musical.

13. Millorar la lectura musical.

Referit al que es treballa al que coneixem com a llenguatge musical més arcaic.

L'únic inconvenient és que l'aplicació triada com a eix (iReal Pro), no ens 

ofereix aquesta possibilitat.

Per a treballar aquest apartat necessitaríem una de les altres dues aplicacions: 
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el “Fake Book” o l'”iGig Book Sheet Music Manager”; en les quals hi trobam una

àmplia partituroteca.

El que perseguim amb aquest treball és que els alumnes coneguin l'alfabet 

musical, així com treballen la lecto-escriptura a castellà, català, anglès, 

alemany, etc. És necessari que la treballin també a música, sent capaços de 

llegir textos musicals i conèixer el seu codi al pentagrama.

14. Crear i/o compartir llistes o cançons entre alumnat i/o professorat.

Una possibilitat molt potent que ens ofereix 

l'iReal Pro és la de crear llistes i després compartir-

les a través del correu electrònic o Bluetooth amb 

altres usuaris d'iReal Pro.

En el cas de les cançons, sense estar dins 

una llista, també es poden compartir en format 

partitura (format iReal Pro, imatge o XML) o àudio 

(wav, aac o midi).

Aquesta possibilitat pot ser molt útil tant pel 

professorat com per l'alumnat.

Posem per exemple que els alumnes han de crear una cançó. Els 

alumnes poden enviar-se la cançó entre ells i després la poden enviar al mestre

perquè pugui ser corregida.

Per al professorat, pot resultar útil per a organitzar el repertori a treballar 

amb cada grup o per enviar als alumnes les cançons a treballar; per exemple si

els alumnes han de treballar un repertori vocal, amb flauta o altres instruments, 

el mestre pot facilitar l'àudio programat com a “play-back” d'aquell tem en 

concret.

La creació de llistes permet organitzar els continguts musicals que es 

treballaran durant el curs i poder compartir-les permet facilitar la correcció i 
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l'ajuda per part del professorat, així com l'intercanvi de coneixements entre 

iguals.

15.Audició de versions musicals

No hem d'oblidar que la música també es pot escoltar per plaer, sense 

donar-li un caire teòric o pràctic. 

Com  a docents, no hem d'estigmatitzar els continguts o associar una 

matèria a un estímul negatiu.

Aquestes aplicacions, en especial el “Fake Book” ens ofereix un llistats 

de links on podem escoltar diferents versions d'un tema o fins i tot vídeos.

Treballant això volem inculcar el plaer d'escoltar música, sempre 

tenguent uns cànons estètics raonats, així com es vol inculcar la lectura. El que

perseguim durant l'educació a la secundària és dotar a l'alumnat d'unes 

competències generals per a poder desenvolupar-se en el seu món, i en 

conseqüència, necessiten de l'adquisició d'uns hàbits intel·lectuals saludables.

16. Elaboració de judicis musicals i enriquiment de l'esperit crític

Amb l'aplicació d'aquestes eines a classe, facilitarem a l'alumnat unes 

fonts on poden trobar tot tipus de cançons i el més important: les poden crear 

ells i les poden modificar al seu gust.

Poder manipular la música i crear-la acosta a l'alumnat al món de la 

producció i la composició musical.

Per mala sort, avui en dia, la qualitat de la música de consum deixa molt 

a desitjar i els adolescents, l'etiqueten com a bona sense uns criteris gaire 

justificats.

Si acostam als alumnes a la composició i a entendre la complexitat de la 

música els oferim tota una sèrie d'eines per a poder valorar i emetre judicis 
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musicals amb un cert criteri.

Com a educadors d'adolescents, els hem de preparar amb una sèrie de 

competències, i tenir esperit crític i reflexiu és bàsic per a poder emetre judicis i 

desenvolupar-se en el món adult.
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Justificació amb el currículum vigent

Aquest treball no pretén ser un recull d'activitats com si d'una unitat 

didàctica es tractàs. Un dels objectius cabdals d'aquest és la contextualització i 

la justificació amb el nostre context educatiu. Per això és necessari analitzar el 

currículum de música a l'educació secundària. De fet, l'anàlisi d'aquest ha estat 

anterior al treball, per a poder anar oferint uns continguts i unes activitats 

contextualitzades i actualitzades amb la llei vigent.

Com bé diu el currículum, la música és present en tots els mitjans de 

comunicació, en els telèfons, al carrer, quan anam a comprar, quan anem a un 

local, quan anam a prendre un refresc, etc. Avui en dia, hi ha un “boom” i una 

sobre-estimulació sonora i visual a causa de l'impacte de les noves tecnologies.

Això no ha de ser un fre, sinó una excusa per a obrir nous camins per a la 

interpretació i creació musical.

El currículum de música s'articula sobre dos eixos: la percepció i 

l'expressió musical.

Quan parla de percepció es refereix a la discriminació auditiva, audició 

activa, comprensió, etc. Coses que podem treballar amb activitats relacionades 

amb l'IReal pro com puguin ser les de:

 Anàlisi auditiu / dictats musicals

 Enteniment de conceptes teòrics com el transport i la tonalitat en el seu 

sentit pràctic

 Enteniment de les funcions harmòniques bàsiques

 enteniment de les estructures musicals

 Sentit del ritme i del compàs i Audició de versions musicals.

Per altra banda, ens parla de l'expressió, relacionada directament amb la

interpretació musical, ja sigui vocal o instrumental, la dansa i el moviment. Per 
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a incidir en aquest eix, disposam d'aquestes activitats en aquest treball:

 Interpretació d'un repertori amb un acompanyament

 Composició a través de les aplicacions.

 Entonació.

 Improvisació i creació.

Els punts que ens fan falta que no apareixen o que no estan directament 

relacionats amb la percepció o l'expressió van lligats directament a continguts 

musicals, improvisació i creació, treball en grup, maneig de dispositius digitals i 

adquisició de competències musicals; que són uns altres ítems tan importants 

com els citats anteriorment.

Orientacions metodològiques

Com a docents, també intentam transmetre una forma diferent d'impartir 

la matèria. Encara que no s'especifiqui directament en aquest treball el rol que 

ha d'assumir el professor es sobreentén amb la tipologia dels exercicis 

esmentats.

Entre altres coses, tal com diu el currículum, el professor ha de partir 

dels coneixements previs de l'alumnat, i per això, les activitats així com les 

cançons triades haurien de partir dels interessos de l'alumnat (sempre dins uns 

cànons) i a partir d'aquí, servir-se d'aquests com a base per anar donant forma 

a un coneixement més complex i assolir els objectius que es pretenen.

El mestre ha de ser també un guia i propiciar l'aprenentatge autònom. 

Activitats com les de “composició”,  “millora del maneig de dispositius digitals” i 

“elaboració de judicis musicals...” tenen una incidència directa a la resolució de 

problemes de forma autònoma.

Altres aspectes que ha de tenir en compte el professor de música és la 

flexibilitat d'agrupament, ja sigui durant la interpretació de repertori o durant 

alguna activitat de caire teòrica o d'anàlisi auditiu per a enriquir la dinàmica de 

classe, no caure en la monotonia i millorar la motivació de l'alumnat.
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Si parlam de noves tecnologies, crec que no queda dubte que dins 

aquest treball en són l'eix principal.

Com contribuïm a les competències amb aquest treball?

 Competència cultural i artística.

La treballarem directament amb l'apreciació de la música, en l'escolta de 

diferents versions, amb l'escolta de les interpretacions dels companys, amb 

l'escolta de les aportacions creatives dels companys, etc.

Com esmenta el currículum, mitjançant l'escolta de l'activitat creativa dels 

companys i la pròpia adquirim habilitats de pensament divergent i convergent, 

relacionant pensaments propis i externs. 

Sobretot en activitats com les de “interpretació d'un repertori”, “composició” i 

especialment “improvisació i creació”, els alumnes són partíceps de les 

interpretacions dels companys i en altres activitats d'escolta, el professor pot 

incidir també en música d'altres èpoques i fer-ne un fil històric per entendre 

com aquesta ha estat la base del que poguem escoltar avui en dia.

 Competència en comunicació lingüística.

La música, és també un llenguatge, tenguent un codi escrit i un codi de 

transmissió sonora.

La interpretació de repertori exigeix saber “parlar” en aquest llenguatge, 

escoltar música exigeix saber interpretar-la, compondre música exigeix saber 

escriure i llegir partitures exigeix, com diu la mateixa paraula, llegir.

I amb especial importància, fer música en grup exigeix comunicació, trobar una 

comunió entre els diferents components, trobar la tonalitat en la que han de 

tocar tots, coincidir amb el tempo, cantar la melodia junts, interpretar un rol 

(ritme, melodia, harmonia, etc.)
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La música és un llenguatge que exigeix comunicació, perquè entre altres 

coses, si no n'hi ha no sona o sona totalment desagradable a l'orella de 

l'espectador que té una mínima cultura auditiva.

També hem de tenir en compte que quan cantem, si feim ús de la lletra, 

relacionam  un idioma amb la música.

 Competència matemàtica.

La proporció, el sentit del temps, comptar compassos, entendre les estructures,

saber la duració d'una frase musical, etc. Incideixen directament en la 

competència matemàtica.

Durant l'anàlisi auditiu es demanaran ítems que tenen a veure amb la duració 

de les frases, l'estructura interna del tema i altres qüestions que es relacionen 

directament amb aquesta.

També amb la composició guiada, en la qual l'alumne ha d'elaborar un tema 

amb uns compassos determinats estarà obligat a usar les matemàtiques.

L'harmonia, la tonalitat i les altures intervàliques també estan codificades i es 

compten mitjançant tons i semitons. Si recordam bé, la música es composa de 

12 sons, amb els quals, ordenant-los d'una forma o d'altra i superposant-los en 

podem obtenir un nombre quasi infinit de resultats.

El ritme és també proporció i divisió d'un nombre inicial (recordem les 

equivalències entre negra, corxera, semi-corxera, etc.).

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Sobretot durant la interpretació del repertori i amb l'ús d'instruments musicals, 

així com la veu, l'alumnat ha de treballar la coordinació motora i aprendre a 

resoldre problemes musicals amb uns instruments que requereixen d'una 

determinada execució.

Si per exemple estan tocant un xilòfon, han de picar a les plaques correctes, 

amb el ritme corresponent, aplicar la força necessària i coordinar entre mà 
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dreta i esquerra per a poder fer sonar una petita peça.

També el professor ha d'incidir amb els hàbits posturals i de relaxació 

correctes, afavorint unes costums saludables.

 Competència del tractament de la informació i la competència digital.

Aquesta competència es treballarà de forma profunda durant la composició 

amb els diferents dispositius que es puguin usar a l'aula (smartphones dels 

alumnes, iPads, tablets, ordinadors del centre, etc.), durant la creació i el 

compartiment de llistes entre alumnes i entre professorat, durant la recerca de 

versions, etc.

 Autonomia i iniciativa personal.

Especialment durant la composició i la interpretació, que requereixen d'una 

planificació prèvia i una presa de decisions immediata.

També durant la composició i la resolució de problemes es necessita capacitat 

de decisió i de lideratge.

En la intepretació en grup, cada alumne haurà d'adquirir un rol que vagi d'acord

amb el paper que ha de desenvolupar a l'agrupació.

Mitjançant les diferents activitats, els alumnes milloraran habilitats com la 

responsabilitat, la perseverança, la crítica constructiva, l'autoestima, la 

capacitat de treball en equip, diàleg, etc.

 Competència social i ciutadana.

Amb la interpretació en grup, l'escolta de versions en grup, l'assistència a 

esdeveniments musicals, respectant les idees dels companys, compartint les 

llistes musicals, formant part de petits projectes musicals d'aula, etc. Treballam 

les habilitats socials de l'alumnat, milloram la tolerància, el respecte i la 
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valoració de les idees i pensaments externs.

 Competència per aprendre a aprendre.

Íntimament relacionada amb l'autonomia i la iniciativa personal.

El mestre la potenciarà amb activitats com la composició guiada, l'ajuda a l'hora

d'interpretar el repertori, a entonar correctament, a entendre els conceptes, a 

millorar el sentit rítmic,etc.

Perseguim que l'alumnat adquireixi  capacitats i destreses com l'atenció, la 

concentració, la disciplina, la constància, la memòria, l'ordre, l'anàlisi, etc. 

Capacitats que molt bé esmenta el currículum.

Relació amb els objectius generals de la matèria a secundària

El currículum de música de les Illes Balears esmenta fins a 12 objectius 

generals que s'han d'assolir durant l'etapa de secundària a la matèria de 

música.

Aquesta secció la dedicaré a relacionar cada un d'aquests objectius amb

les activitats proposades a l'apartat de “Què podem treballar a l'aula amb les 

diferents aplicacions?”. Per a estalviar espai i facilitar la lectura d'aquest, 

englobaré els objectius i les activitats en una taula que facilita la interpretació 

d'aquesta.

L’ensenyament de la música en aquesta etapa té com a objectiu el 

desenvolupament de les capacitats següents1

1. Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per 

expressar idees i sentiments, enriquir les pròpies possibilitats de 

comunicació i respectar altres formes d’expressió. 

2. Desenvolupar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibilitin la 

1 Extret literalment del currículum de les I.B.
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interpretació (vocal, instrumental i de moviment i dansa) i la creació 

musical, tant individual com en grup. 

3. Conèixer i servir-se de la dansa com a mitjà d’expressió i comunicació, 

amb atenció especial a les danses tradicionals de les Illes Balears. 

4. Escoltar una varietat àmplia d’obres, de diferents estils, gèneres, 

tendències i cultures musicals, apreciar-ne el valor com a font de 

coneixement, enriquiment intercultural i plaer personal i que provoqui 

l’interès per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies. 

5. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a 

exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, apreciar-ne les 

intencions i funcions i aplicar-hi la terminologia apropiada per descriure-

les i valorar-les críticament. 

6. Utilitzar de manera autònoma diverses fonts d’informació –mitjans 

audiovisuals, Internet, texts, partitures i altres recursos gràfics– per al 

coneixement i gaudi de la música. 

7. Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la 

informació i la comunicació com a recursos per a la producció musical, 

valorant-ne la contribució a les diferents activitats musicals i a 

l’aprenentatge autònom de la música. 

8. Participar en l’organització i la realització d’activitats musicals, 

desenvolupades en diferents contextos, amb respecte i bona disposició 

per superar estereotips i prejudicis, prenent consciència, com a membre 

d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les aportacions de les 

altres persones. 

9. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres 

llenguatges i àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la 

música en diferents produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans

de comunicació. 

10.Elaborar judicis i criteris personals, mitjançant una anàlisi crítica dels 

diferents usos socials de la música, sigui quin sigui l’origen, aplicant-los 

amb autonomia i iniciativa a situacions quotidianes i valorant la 

46



contribució que la música pot fer a la vida personal i a la de la comunitat.

11. Valorar el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la 

música, i prendre consciència dels problemes creats per la contaminació

acústica i les seves conseqüències. 

12.Conèixer i apreciar la música i la dansa pròpies de les Illes Balears i 

contribuir activament a la conservació, divulgació i millora d’aquest 

patrimoni. 

Taula de relacions entre activitats i objectius que persegueix el 

currículum de les Illes Balears en matèria de música:

Activitat Objectius 

Interpretació de repertori amb acompanyament 1, 2, 8, 11, 12.2

Anàlisi auditiu / dictats musicals 4, 5, 9, 11.

Composició a través de les aplicacions 1, 6, 7, 8.

Entonació 1, 2, 8.

Enteniment de conceptes teòrics com el

transport i la tonalitat en el seu sentit pràctic

2, 6 , 9.

Enteniment de les funcions harmòniques

bàsiques

2, 6, 9.

Xifrat americà 2, 6, 9.

Improvisació i creació 1, 2, 7, 8, 10, 11.

Millora del maneig de dispositius digitals 6, 7.

Pals rítmics 1, 2, 8, 11.

Sentit del ritme i del compàs 2, 6, 7.

Enteniment de les estructures musicals 2, 5, 9.

Millorar la lectura musical 2, 6, 7.

Crear i/o compartir llistes o cançons entre alumnat i/o professorat 6, 7, 8, 10.

Audició de versions musicals 4, 5, 6, 9, 10, 11,12.

Elaboració de judicis musicals i enriquiment de l'esperit crític 4, 5, 9, 10.

2 L'objectiu núm. 12 es treballaria en cas de interpretar repertori tradicional.
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CONCLUSIONS
 

Després d'haver elaborat aquest treball, puc concloure que en gran 

mesura, he complit amb els objectius plantejats.

He fet una recerca prou exhaustiva de les aplicacions, tenguent en 

compte les múltiples possibilitats que ofereix l'iReal Pro, les he analitzat una a 

una i he realitzat una comparativa d'aquestes, amb la majoria d'ítems a 

considerar.

D'altra banda, havent fet paral·lelament la justificació del currículum i 

l'elaboració de la llista d'activitats, estic satisfet amb els resultats i he comprovat

com amb les diferents activitats de les aplicacions, es treballen en gran part, els

objectius i les competències que ens demana el currículum de música a l'ESO.

Allà on pugui trobar un buit o un dubte és si aquestes són aplicables a 

l'aula.

Si les volguéssim aplicar, probablement ens trobaríem amb un parell de 

frens: les despeses que suposen algunes de les aplicacions, l'ús de 

smartphones o tablets a les aules, l'equipació de les aules / centres i per 

acabar, la predisposició del professorat a usar les noves tecnologies.

Per començar, no tot l'alumnat o els pares estan disposats a fer algunes 

despeses amb el material escolar. És un fet que els alumnes a les classes de 

plàstica han de invertir en material, que han de comprar els llibres, material per 

a escriure, motxilla, etc.

Des de la meva òptica, si el professorat demanés fer una despesa amb 

una aplicació que costi uns 15€, es faria justificant la seva aplicació a l'aula i 

s'hauria de consensuar amb l'altre professorat. També hauria de ser una 

aplicació d'ús recurrent, per a poder amortitzar aquest tipus de despesa.

Per altra banda, si volem usar alguna d'aquestes aplicacions sense que 

els alumnes la tenguin, es podria fer des del mestre de música, usant un suport
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de projecció a la pissarra digital o similar i una connexió mini-jack per a poder 

amplificar l'àudio. D'aquesta manera podem treballar amb un nombre 

considerable d'activitats, però no podem fer que l'alumnat manipuli aquestes 

aplicacions o que practiqui la composició.

Una altra solució seria que, si el centre disposa de tablets o ordinadors 

portàtils (amb Android instal·lat), els equipi amb aquesta aplicació o aplicacions 

per a poder treballar-les a l'aula.

Deixant de banda el tema econòmic, també s'hauria de saber de quin 

equipament tecnològic disposa el centre, o si el centre permet a l'alumnat 

disposar dels smartphones a l'aula.

I ja per acabar amb aquest incís, ens trobam a vegades amb una barrera

que no es pot franquejar de manera econòmica: la preparació del professorat o 

la voluntat de voler canviar la dinàmica de les classes. Fer ús d'aquestes 

aplicacions a l'aula suposa dominar un llenguatge que dista un poc del que 

puguem conèixer com a música clàssica i suposa també un ús fluid de les 

noves tecnologies.

No és que aquestes aplicacions siguin complicades d'usar, però fer la 

primera passa a vegades és tota una barrera per alguns professors que 

prefereixen estar en la seva zona de comoditat per a donar les seves classes i 

no canviar la seva dinàmica. I precisament aquest treball té com a objectiu 

canviar la dinàmica de les classes de música, fent-les més pràctiques i donant 

un paper de major importància a l'alumnat.

Des del meu punt de vista, som positiu i pens que si un professor 

decideix fer ús d'alguna d'aquestes aplicacions a l'aula, pot trobar solucions i 

camins per a implantar-les.

Per sort, durant el meu període de pràctiques he pogut veure diferents 

tipus de maneres de veure classes de música. He vist classes de música amb 

un paper de l'alumnat passiu i per altra banda, l'alumnat era el protagonista de 

l'aprenentatge, donant espai a la reflexió, al debat, i a la pràctica musical en 
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grup.

Ja per anar acabant, vull aclarir que aquest treball és només una guia i 

una manera de fer feina d'acord amb el meu punt de vista i que vol ser un punt 

de partida per a tot aquell professorat (de música o no) que vulgui canviar la 

dinàmica de fer les classes per a  fer-les diferents i així captar l'atenció de 

l'alumnat i mantenir-lo motivat.

Al cap i a la fi, la motivació és el centre de l'aprenentatge i la recerca 

d'aquesta hauria de ser l'objectiu del professorat.
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