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1. RESUM 

 

La música, avui dia es troba present a qualsevol entorn i és per això que la 

joventut s’hi sent identificada. En aquest treball es recull una sèrie de reflexions 

i estudis sobre la utilització de la música popular a l’aula, la qual ja ha estat 

aplicada a molts de centres de secundària. El fet d’utilitzar aquest estil, 

incrementa la motivació de l’alumnat, amb un material innovador, engrescador i 

contribueix a potenciar altres habilitats que costa més assolir amb el repertori 

clàssic. Així doncs, es presenta una proposta didàctica utilitzant com a eina 

principal la música popular actual. Aquesta proposta consta de dues parts; en 

primer lloc, una unitat didàctica La música electrònica, juntament amb la seva 

programació, i per altra banda una mostra en format digital ordenat per 

conceptes, amb activitats de caire pràctic que mantindrà actiu a l’alumnat en tot 

moment. Les audicions de la proposta es poden escoltar en el disc que es troba 

al final del treball. 

 

Paraules clau: música popular actual, mètodes actius d’educació musical, 

models didàctics, motivació, llibre digital. 

 

2. INTRODUCCIÓ 

 

La música comença on acaba el llenguatge 

E.T. Hoffmann 

 

El Segle XX representa el període històric en què la música experimenta un 

major procés d’expansió i un ràpid desenvolupament que en permet l’accés 

d’un gran públic. El desenvolupament industrial i tecnològic, amb l’aparició de la 

televisió, la ràdio i diversos mitjans de comunicació, possibilita la seva 

democratització i propicia el sorgiment d’una gran quantitat de formacions i 

d’estils. La música esdevé un fenomen de masses amb el qual les diferents 

capes de la societat s’identifiquen i un element a través del qual també fan 

sentir la seva veu. 
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És d’aquesta forma i en aquest context com neix la música popular urbana, a 

diferència de la música folklòrica, de caire més rural, i en contraposició a la 

música clàssica, de tradició culta. El que coneixem per música popular actual, 

sorgeix d’aquestes músiques urbanes i esdevé el que entenem avui dia com a 

música comercial. 

 

La música popular actual amb les seves respectives variants com és ara el pop, 

l’electrònica, el rap, el rock, etc., és l’estil amb el qual els joves es senten més 

propers. Això és degut a que el els artistes que ho interpreten sovint presenten 

edats similars a les del públic adolescent i transmeten alhora unes emocions 

amb les que es senten identificats.  

 

Resulta curiós com al treball de Flores (2008), trobam una frase com aquesta: 

“Durant la primera meitat del segle XX les classes de música eren eminentment 

teòriques, llevat de l’ús de la veu o inclús de la flauta de bec”. Però a principis 

del segle XXI la realitat és que en molts de casos no ha evolucionat aquest 

aspecte i a més a més, els professors els quals han obtingut una formació 

clàssica, estan molt reticents a aplicar la música popular actual a les seves 

classes (Flores, 2008). 

Existeixen diversos estudis1 enfocats en els gustos i preferències de l’alumnat, 

que han demostrat com la utilització de la música popular actual (a partir d’ara 

MPA), contribueix a despertar l’interès dels joves i amb això assolir un 

aprenentatge significatiu. 

3. OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

El principal objectiu d’aquest treball és demostrar que mitjançant la MPA, es 

poden ensenyar els diferents continguts del currículum de Música, ja sigui a 

través una programació d’un material complementari. 

 

                                                
1 Flores (2008), Green (2002b), Lee (1976), Tagg, (1966). 
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El que es persegueix amb el desenvolupament d’aquesta proposta és captar 

l’atenció de l’alumnat mitjançant la música que ells consumeixen a diari, 

despertant així la seva curiositat i la motivació intrínseca. D’aquesta manera 

l’alumnat adquireix un aprenentatge significatiu. Per a dur endavant dita 

proposta, abans s’han analitzat varis aspectes relacionats amb les 

ensenyances de música entre les quals s’inclouen el currículum de les Illes 

Balears, diverses publicacions relacionades amb l’ensenyança de música, 

distints llibres de text i digitals de l’assignatura de música de secundària i un 

anàlisi i comparativa dels mètodes musicals més rellevants que han anat 

sorgint al llarg de la història. També s’han duit a terme diverses enquestes a 

diferents nivells de l’alumnat de secundària.  

 

Per tant, els objectius són els següents: 

 Analitzar el currículum de música de les Illes Balears (LOE i LOMCE) en 

relació a la MPA. 

 Analitzar diversos llibres de text i digitals de música de secundària per 

comparar i verificar que en molts de casos, els continguts actuals són 

escassos. 

 Plasmar l’opinió de l’alumnat de secundària com a punt de partida de la 

present proposta. 

 Destacar els mètodes i models musicals més rellevants que parlen sobre 

la MPA. 

 Analitzar algunes de les publicacions més rellevants referents a les 

ensenyances de la MPA. 

 Desenvolupar una proposta didàctica mitjançant la MPA. 

4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

4.1. Anàlisi del currículum de Música (LOE) a les Illes Balears  

 

En primer lloc, el que s’ha analitzat en el currículum de la LOE, són els 

aspectes que inclouen la MPA, tant directa com indirectament. Com es pot 
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comprovar en general, no es refereix explícitament a la MPA en molts de 

casos, sinó que es parla en termes generals. A continuació es mostren aquests 

continguts en la següent taula resum: 

 

Aspectes que inclouen la MPA en el currículum de Música (LOE) a les Illes Balears 

 

 

 

 

Introducció 

 

 El tractament dels continguts que integren aquests dos eixos ha de 

fer-se tenint en compte que, en l’actualitat més que en altres 

èpoques, la música és un dels principals referents d’identificació de la 

joventut.El fet que l’alumnat la senti com a pròpia constitueix, 

paradoxalment, un avantatge… 

 La presència de la música en l’etapa d’educació secundària obligatòria 

ha de considerar, com a punt de referència, el gust i les preferències 

de l’alumnat… 

 Pel que fa al quart bloc, “Contextos musicals”, inclou continguts 

relacionats amb els referents culturals de les músiques que seran 

utilitzades als blocs anteriors, al costat d’altres que ajuden a conèixer 

millor el món musical actual… 

 En els continguts per al quart curs, […], “Audició i referents musicals”, 

es relaciona directament amb l’eix de percepció i recull, alhora, de 

nous continguts per aprofundir en el paper de la música en diferents 

contextos socials i culturals del passat i del present. 

 A tercer curs […] amb atenció a l’ús de les noves tecnologies i la 

importància que tenen avui dia en relació a la música. 

 …a quart els continguts s’organitzen més al voltant del panorama 

actual... 

 

Orientacions 

metodològiques 

 

 S’ha d’utilitzar un repertori musical ampli i variat, en el qual tinguin 

cabuda obres i fragments significatius de diferents èpoques, gèneres i 

estils que mostrin així la pluralitat d’estils musicals… 

 

 

 

Competències 

bàsiques 

 

 La matèria de música contribueix directament a l’adquisició de la 

competència cultural i artística en tots els aspectes que la configuren. 

Fomenta la capacitat d’apreciar, comprendre, gaudir i valorar 

críticament diferents manifestacions culturals i musicals, per mitjà 

d’experiències perceptives i expressives i del coneixement de 

músiques de diferents cultures, èpoques i estils. 
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 El coneixement de la música de diverses èpoques i cultures suposa un 

apropament a les persones i societats que les crearen i les seves 

formes de pensament, que aporten elements de reflexió en relació a 

l’estètica, la moda i el gust així com el paper important que ha jugat i 

juga actualment. 

 

 

Objectius 

 

 El número 4 parla de: Escoltar una varietat àmplia d’obres, de 

diferents estils, gèneres, tendències i cultures musicals... 

Taula 1. Taula resum dels continguts referents a la MPA a la introducció, a les orientacions 

metodològiques, a la contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques i als 

objectius del currículum de música de l’ESO de les Illes Balears (LOE). 

 

Continguts referents a la MPA en els tres cursos de l’assignatura de Música del 

currículum a les Illes Balears (LOE) 

Primer curs Tercer curs Quart curs 

 

En el “Bloc 1. Escolta”, ens 

parla en termes generals però 

no explícitament sobre la 

música actual:  

 

- Audició, anàlisi elemental i 

apreciació crítica d’obres 

vocals i instrumentals de 

diferents estils, gèneres, 

tendències i cultures 

musicals.  

 

- Interès per conèixer 

músiques de diferents estils i 

característiques,   per ampliar 

i diversificar les pròpies 

preferències musicals.  

 

En el “Bloc 4. Contextos 

musicals”: 

 

- El consum de la música en 

 

En el “Bloc 1. Escolta”, també  

hi apareixen aspectes 

generals: 

 

- Audició, anàlisi elemental i 

apreciació crítica d’obres 

vocals i instrumentals de 

diferents estils, gèneres, 

tendències i cultures 

musicals, incloses les 

interpretacions i composicions 

realitzades a l’aula.  

 

- Interès per conèixer 

músiques de diferents estils i 

característiques, per ampliar i 

diversificar les pròpies 

preferències musicals.  

 

En el “Bloc 2. Interpretació” es 

parla de: 

 

 

En el “Bloc 1. Audició i 

referents musicals”, trobam 

més referències per que fa a 

la música actual:  

 

- Audició, reconeixement, 

anàlisi i comparació de 

músiques de diferents 

gèneres, estils i èpoques.  

 

- Utilització de diverses fonts 

d’informació per obtenir 

referències sobre músiques 

de diferents èpoques i 

cultures, incloses les 

actuals, i sobre l’oferta de 

concerts i d’altres 

manifestacions musicals en 

viu i divulgades a través dels 

mitjans de comunicació.  

 

- La música en els mitjans de 
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la societat actual. 

Sensibilització i actitud crítica 

davant el consum 

indiscriminat de música i la 

pol·lució sonora.  

 

- Reconeixement de la 

pluralitat d’estils a la música 

actual.  

- Agrupacions vocals i 

instrumentals en la música de 

diferents gèneres, estils i 

cultures, fent referència 

també a la de les Illes 

Balears. La interpretació 

individual i en grup.  

 

 

 

comunicació. Factors que 

influeixen en les preferències 

i les modes musicals.  

 

- La música a les Illes 

Balears. La música 

instrumental i vocal en el 

passat i en el present.  

 

Taula 2. Taula resum dels continguts referents a la MPA als cursos de 1r, 3r i 4t d’ESO, del 

currículum de música a les Illes Balears (LOE). 

 

El fet que el currículum no disposi d’uns continguts molt específics, permet al 

docent crear una programació d’acord amb el seu estil d’ensenyament. També 

cal destacar que els blocs entre els cursos de primer i tercer curs són els 

mateixos, i alhora semblants al de quart curs, els quals, segons el currículum, 

es complementen entre sí, sense prioritzar-ne cap davant els altres. Per tant, 

alhora d’elaborar una programació s’ha de tenir en compte la combinació de 

tots ells, però també la llibertat de la qual es disposa alhora d’organitzar-los. 

Per altra banda, les referències concretes a la MPA són escasses si les 

comparam amb les de la música tradicional de les Illes Balears, i per tant s’ha 

d’interpretar que vénen incloses quan ens parla de “música de diferents 

gèneres, estils i cultures”. D’acord amb el currículum, el curs que està més 

familiaritzat amb aquest àmbit actual, és el de quart curs. 

4.2. Anàlisi del currículum de Música a les Illes Balears (LOMCE) 

 
Continguts referents a la MPA en els tres cursos de l’assignatura de Música a les Illes 

Balears (LOMCE) 

 

 

 

 

Orientacions 

metodològiques 

 

Mètodes i propostes didàctiques 

 El repertori musical ha de ser ampli i variat, i hi han de tenir cabuda 

obres i fragments significatius de diferents èpoques, indrets, gèneres i 

estils... 

 S’ha d’aprofitar l’ampli ventall de músics i agrupacions musicals de les 
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 Illes Balears, que van des de la música tradicional a la contemporània, 

passant pel jazz, el pop rock o la música clàssica. 

 Els instruments musicals imprescindibles són: instruments de percussió 

Orff, bongos, bateria, teclat electrònic, guitarra elèctrica i amplificador.  

 Pel que fa als materials, es requereix […] ordinador amb connexió a 

Internet, un reproductor de música, una pissarra digital, un projector, 

una taula de mescles, un karaoke, etc. 

 

 

 

Contribució de 

l’assignatura al 

desenvolupament 

de les 

competències 

 

 

Consciència i expressions culturals 

 …El coneixement de la música de diverses èpoques i cultures suposa 

un apropament […] en relació amb l’important paper que la música hi 

ha jugat i hi juga actualment. 

 Les activitats relacionades amb l’audició, la interpretació, l’anàlisi, la 

creació i l’expressió permeten als alumnes […] apreciar i valorar 

críticament manifestacions musicals de diferents cultures, èpoques, 

gèneres i estils...  

 

 

Objectius 

específics 

 

 En el número 6 parla de: Escoltar una àmplia varietat d’obres, de estils, 

gèneres, tendències i cultures musicals diferents… 

 

Taula 3. Taula resum
2
 dels continguts referents a la música popular actual, a les orientacions 

metodològiques, a la contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques i als 

objectius específics del currículum de la LOMCE de música de l’ESO de les Illes Balears. 

 

Continguts referents a la música popular actual en els dos cicles de l’assignatura de 

Música de les Illes Balears 

Primer cicle Quart curs 

 

Bloc 1: Interpretació i creació 

A “Criteris d’avaluació / Estàndards 

d’aprenentatge avaluables” hi trobam: 

- 8.1. Practica, interpreta i memoritza peces 

vocals, instrumentals i danses de diferents 

gèneres, estils i cultures, apreses per imitació 

 

Bloc 2: Escolta 

A “Continguts” hi trobam: 

- Identificació i anàlisi auditiva d’elements 

significatius presents en els diferents estils, 

gèneres i formes, en obres i pràctiques 

musicals de diferents èpoques. 

                                                
2
 Els apartats que s’han obviat és perquè no hi apareixen continguts relacionats amb la MPA. 
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i a través de la lectura de partitures amb 

diverses formes de notació, adequades al seu 

nivell. 

Bloc 2: Escolta 

A “Criteris d’avaluació / Estàndards 

d’aprenentatge avaluables” hi trobam: 

- 1.2. Diferencia les sonoritats dels 

instruments més característics de la música 

popular, moderna, del folklore i d’altres 

agrupacions musicals. 

 

Bloc 3: Contextos musicals i culturals 

A “Continguts” hi trobam: 

-Reconeixement de la pluralitat d’estils en la 

música actual. 

-Interès per conèixer músiques de diferents 

estils i característiques, per tal d’ampliar i 

diversificar les pròpies preferències musicals. 

-El consum de música en la societat actual. 

Sensibilització i actitud crítica cap al consum 

indiscriminat de música i la contaminació 

sonora. 

 

A “Criteris d’avaluació / Estàndards 

d’aprenentatge avaluables” hi trobam: 

 

- 2. Demostrar interès per conèixer músiques 

de distintes característiques, èpoques i 

cultures i per ampliar i diversificar les pròpies 

preferències musicals, i adopta una actitud 

oberta i respectuosa. 

- 7. Mostrar interès i actitud crítica per la 

música actual, els musicals, els concerts en 

viu i les noves propostes musicals, valorar-

ne els elements creatius i innovadors. 

- 7.1. Utilitza diverses fonts d’informació per 

investigar sobre les noves tendències, 

representants, grups de música popular, 

- Audició, reconeixement, anàlisi i comparació 

de música de gèneres, estils i èpoques 

diferents. 

 

A “Criteris d’avaluació / Estàndards 

d’aprenentatge avaluables” hi trobam: 

- 4. Reconèixer auditivament les obres 

musicals escoltades prèviament a l’aula, 

classificar-les i situar-les en el temps i l’espai, 

i determinar l’època o cultura i l’estil a què 

pertanyen; mostrar-se oberts i respectuosos 

davant les noves propostes musicals i, 

alhora, interessar-se per ampliar les 

preferències musicals. 

 

Bloc 3: Contextos musicals i culturals 

A “Continguts” hi trobam: 

- La música espanyola. Principals 

manifestacions de la música culta i popular 

actual i personalitats més representatives. 

- Utilització de distintes fonts d’informació per 

obtenir referències sobre músiques d’èpoques 

i cultures diferents, incloses les actuals, i 

sobre l’oferta de concerts i d’altres 

manifestacions musicals en viu i divulgades a 

través dels mitjans de comunicació. 

 

A “Criteris d’avaluació / Estàndards 

d’aprenentatge avaluables” hi trobam: 

- 2.2. Reconeix les característiques bàsiques 

de la música espanyola i de la música 

popular urbana. 

- 4. Conèixer els grups i les tendències 

principals de la música popular actual. 

4.1. Fa tasques de recerca sobre l’evolució de 

la música popular i n’exposa els resultats a 

la resta del grup. 
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etc., i fa una revisió crítica de les seves 

produccions. 

Taula 4. Taula resum dels continguts referents a la música popular actual al primer cicle i 4t 

curs d’ESO, del currículum de música de la LOMCE de les Illes Balears. 

 

En termes generals, es pot apreciar que la principal diferència d’aquest 

currículum respecte al de la LOE és la rellevància del paper que assumeixen  

les TIC. Així i tot, es segueixen mantenint un nombre elevat de punts sense 

modificar. A diferència de l’anterior, l’estructura també s’ha modificat: ja no es 

desglossen els continguts per cursos separats sinó que s’organitzen per primer 

cicle i quart curs, els blocs són iguals a tots els cursos i dins els mateixos blocs 

hi trobam els seus propis continguts i criteris d’avaluació. Pel que fa a la MPA, 

ens trobam que no ha canviat gaire respecte a l’anterior currículum, ja que els 

continguts són molt genèrics, encara que se’n poden observar alguns de nous 

referents a la música moderna. 

4.3. Anàlisi de diversos llibres de text de l’assignatura de Música de 

secundària 

 

Per a realitzar aquest apartat s’han analitzat sis llibres de text de música, dels 

quals cinc són de primer curs i un és de tercer curs, de les següents editorials: 

Teide 2007 (llibres de text digital de 1r i 3r curs), , Editex 2011, Edebé 2011 

(inclou CD), Santillana 2011 (en dos volums) i Casals 2011. 

 

L’anàlisi s’ha duit a terme mitjançant aquest procediment: durant tota la recerca 

s’han tingut en compte els continguts referents a la MPA, així com els exemples 

auditius i/o visuals de tots els artistes i formacions musicals de música moderna 

a partir de l’any 1990, o en el cas de ser més antics, que encara gaudeixin 

d’una popularitat destacable. En primer lloc s’ha comprovat si a l’índex hi 

apareix algun títol relacionat, seguit d’un anàlisi complet del llibre incloent els 

apartats teòrics, les activitats, les audicions, i els annexos. 
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Continguts relacionats amb la MPA en els 6 libres consultats de 1r i 3r d’ESO 

Música I. Teide, 2007 Música I. Editex, 2011 Música I. Edebé, 2011 

 

Unitat 2: Pulsació, 

moviment i ritme 

A teoria:  

-A la recerca de la pulsació: 

esbrinar tempo. (River Boat 

Song, Travel Log. J.J. Cale, 

1990). Blues.  

 

- 12. Apartat 1/2, Ritmes 

encadenats: parla sobre el 

compàs de la música 

popular actual. (There’s 

nothing like this, Omar, 2006). 

 

-14. Apartat 1/2, Accents amb 

interès: puntualització sobre 

l’accentuació de la MPA. 

 

Unitat 6: Agrupaments 

musicals 

A teoria: 

-4. Un grup de rock: parla 

sobre alguns instruments dins 

el món modern. 

 

-5. Separats i junts:  el rol 

dels instruments moderns. 

 

Unitat 8: La veu i el text 

A teoria i activitats: 

-7. Un rap: explica unes 

pautes per la composició 

d’un rap. 

 

 

Unitat 3: Quaitats del sò: la 

durada 

A activitats: 

-Interpretació: es presenten 

diverses activitats per 

interpretar un rap. 

 

-Creació: pautes per a la 

creació d’un rap. 

 

Unitat 5: Qualitats del sò: el 

timbre 

A teoria: 

-2. Agrupacions vocals: 

comentari sobre la veu solista 

a la música pop rock. 

 

Unitat 8: El contingut i la 

funció de la música: el 

gènere musical 

 

A teoria: 

-1.2. La música popular: 

definició de la música pop o 

lleugera. 

 

-3. Música popular: les 

branques de la música 

popular (tradicional i 

urbana). 

 

-3.2. La música popular 

urbana: hi trobam definicions 

de gèneres com pop, rock, 

 

Unitat 1: El sò i el soroll 

A teoria: 

-Zona play: parla sobre la 

relació entre la música pop i 

la publicitat. 

 

A activitats: 

-Zona play: la música pop als 

anuncis publicitaris (Tens un 

amic, Gossos)  

 

Unitat 2: L’altura 

A teoria: 

-Zona play: esmenta la 

música pop en el cinema. 

A activitats: 

-Attaca. La melodia: 

relacionar la partitura amb 

tres temes del pop espanyol 

(Bon dia, hijo de la luna i 

depende). 

-Relacionem: audició, anàlisi i 

activitats entorn a un tema 

pop (Billie Jean, Michael 

Jackson). 

 

Unitat 7: El timbre: la veu 

A teoria: 

-Attaca. Classificació de les 

veus. Segons l’estil: parla 

sobre les característiques de 

les veus en el pop i el rock. 

 

-Agrupacions vocals: mostra 
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heavy metal, funk, disco, 

punk, tecno, new wave, 

grunge, música electrònica 

(house i techno) i hip-hop, 

així com els seus artistes i/o 

grups més representatius.  

 

-En resum: resum de la 

música popular i la música 

popular urbana. 

 

A activitats: 

-3.2. La música popular 

urbana: relacionar les 

audicions amb el seu estil. 

-Interpretació d’un rap a 

quatre veus. 

 

Als annexos: 

-L’organització del so: 

puntualització de la música 

popular.  

-Quadre cronològic: hi 

apareixen la música 

electrònica, rock i pop. 

exemples il·lustratius 

d’artistes moderns per les 

veus iguals (Duran Duran) i 

les veus mixtes (duo Amaral). 

 

Unitat 8: El timbre: els 

instruments musicals 

A activitats: 

-Attaca. Instruments de corda 

polsada: audició d’un tema de 

fusió entre flamenc i 

electrònica. (Pokito a poko, 

Chambao). 

 

-Esmenta l’aparició dels 

quartets de corda dins el pop. 

 

Unitat 9: El timbre 

 

-Relacionem. Banda de rock: 

els inicis del rock, evolució  i 

característiques. Hi surt La 

Oreja de Van Gogh com a 

exemple de pop rock. 

 

Música II. Teide, 2007 Música I. Santillana, 2011 Música I. Casals, 2011 

 

Unitat 1: La música... un 

plaer! 

A teoria: 

-2. Respostes humanes a la 

música. Don Omar: apartat 

6/9, biografia de l’artista i al 

7/9 ens parla sobre el 

reggaeton. 

 

-5. Els estils musicals: 

esmenta alguns estils dels 

 

Unitat 3: Música i mitjans 

A teoria: 

-1. La música en la publicitat: 

parla de la música pop i rock 

adreçada al mercat juvenil. 

 

-4. Música i mitjans de 

comunicació: imatge del 

cantant d’U2 en un concert. 

 

Unitat 5: Música moderna 

 

Unitat 2 

A teoria: 

-Portada: comentari 

il·lustració: El canto del loco. 

 

-3.3 Tipus de veus: hi trobam 

exemples auditius de hip-hop 

(Falsalarma) i rock (Avril 

Lavigne). 

 

A activitats: 
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gèneres actuals. 

 

A activitats:  

-De concert: fragment extret 

d’un blog d’un noi aficionat a 

la música en viu.  

 

-Una pulsació pública: parla 

sobre les noves tecnologies 

aplicades a la música actual. 

 

-Gustos i preferències: 

activitat sobre els estils 

actuals. 

 

Unitat 2: La música...una 

funció 

A teoria: 

-1. El gust musical: parla 

sobre com poden influenciar 

els mitjans de comunicació en 

els gustos musicals. 

 

Unitat 5: Barroc: contrast i 

extremisme. 

A activitats: 

-Música per a orgue: exemple 

d’un tema barroc en versió 

moderna (Tocatta i Fuga de 

Bach, Class X). 

 

Unitat 6: Classicisme: 

bellesa i equilibri 

A teoria: 

-1. Situem-nos en... el 

classicisme, Apartat 2/3, I la 

música?: comparació de la 

música pop amb la clàssica. 

A teoria: 

-Introducció: parla sobre la 

música moderna i la música 

popular urbana. 

 

-2. Els instruments i els 

recursos expressius en el pop 

i el rock: parla de la 

instrumentació, l’electrificació 

i els elements característics. 

 

-4. Els editors d’àudio: imatge 

de la cantant Rihanna durant 

una actuació en viu. 

 

-Posa en pràctica les teves 

capacitats. El hip-hop: breu 

història i els seus elements. 

 

A activitats: 

-Del punt 2: activitats entorn a 

una base rock i les síncopes. 

 

- El hip-hop: activitats entorn 

a aquesta temàtica. 

 

Unitat 6: Música tradicional 

A teoria: 

-2. La música tradicional com 

a font d’inspiració: imatge 

d’un concert acústic del grup 

Obrint Pas 

 

-4. Música a la carta: Imatge 

del cantant Manuel Carrasco. 

 

A activitats: 

-Activitat referent a la cadena 

-3.3. escoltar diferents estils i 

esbrinar el seu registre (hi 

trobam hip-hop i rock). 

 

Unitat 4 

A teoria: 

-Portada: Imatge i comentari 

del grup de rock Queen. 

 

-Bohemian Rhapsody, de 

Queen: audició i explicació de 

dinàmiques. 

 

A activitats: 

-Preguntes relacionades amb 

el tema de Queen. 

 

Al test final: 

-Hi inclou varies preguntes 

sobre el grup Queen i el tema 

Bohemian Rhapsody. 

 

Unitat 5 

A teoria: 

-1. El timbre: imatge 

d’Alejandro Sanz amb una 

guitarra elèctrica. 

 

Unitat 8 

A teoria: 

-3. Les formes musicals: 

imatge de Shakira i comentari 

sobre un tema seu. 

 

-La camisa negra, de Juanes: 

biografia i obra. 

 

A activitats: 
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A activitats: 

-Estructura d’una òpera II: 

versió rock d’un tema clàssic 

(Lacrymosa, Evanessence, 

2006). 

Unitat 9: Teclats 

A teoria: 

-7. Teclat electrònic: a 

l’apartat 1/2 parla sobre 

aquest instrument i al 2/2 

mostra un àudio d’un tema 

techno. 

 

Unitat 10: La terra, un 

planeta amb música 

A teoria: 

-Introducció: parla de la fusió 

de la música tradicional dins 

el pop rock. 

 

-3. Què és la world music?: 

La influència de la música 

popular en els estils pop, 

rock o música electrònica. 

 

-Discografia recomanada:  

Apartat 2/3, Carib: influència 

de l’ska i reggae (Bob 

Marley) i Amèrica del Sud: 

Carlinhos Brown.  

 

Unitat 12: Del vals a la 

“disco” 

A teoria: 

-Introducció: Parla sobre la 

música d’entreteniment i la 

descriu. 

Los 40 principales. 

 

Unitat 7: Músiques del món 

A teoria: 

-1. Possibilitats musicals de la 

veu humana: il·lustració de la 

cantant Shakira. 

 

-4. On es troben els músics?: 

Imatge dels Jonas Brothers. 

 

Unitat 8: Música i cine 

A teoria: 

-4. Veure música: el videoclip: 

parla sobre els principals 

videoclips de la història i els 

distints tipus. Es pot veure 

una imatge de Beyoncé com 

a artista destacable del pop 

actual. 

 

Unitat 9: Textures musicals 

A activitats: 

-2. Cap a la polifonia: parla 

del baix obstinat com a 

element característic de la 

música rock i de discoteca.  

 

Unitat 10: Música en directe 

A teoria: 

-1. El macroconcert de rock: 

explicació de les principals 

característiques d’aquest 

esdeveniment, 

 

-La camisa negra de Juanes: 

musicograma, estructura, 

timbres i altres elements. 

 

A test final: 

-Inclou preguntes sobre 

Juanes. 

 

Unitat 17 

A teoria: 

-Portada: imatge i comentari 

de Robbie Williams. 

 

-1.3. El pop rock: parla del 

naixement d’aquest estil així 

com els artistes més 

destacats. 

 

-2. La dècada de 1970: al 

llarg d’aquest tema, parla de 

diferents estils, les 

característiques i els artistes 

més rellevants: 2.1 El rock 

dur, 2.2 La música punk, 2.3 

El rock progressiu, 2.4 El 

reggae i 2.5 El glam rock. 

 

-3. La dècada de 1980: hi 

inclou: 3.1 La new wave, 3.2 

La música disco, 3.3 El funk, 

el rap i la música house. 

 

-4. La dècada de 1990: parla 

del bakalao. 

 

-5. La dècada dels anys 2000: 

parla dels nous estils com 

indie rock, rock progressiu, 
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-1. El techno: Parla sobre 

aquest subgènere de la 

música electrònica. 

 

-2. La música moderna 

d’entreteniment: Apartat 1/2, 

La definició de música 

moderna i els elements que la 

componen. Apartat 2/2, parla 

dels estils més difosos en 

l’actualitat com el rock, el 

techno, el pop i el dance. 

 

A activitats: 

-Crítica musical: de  tres 

estils: rock, pop i techno. 

 

Unitat 13: Apèndix 

-Anàlisi musical: Model 

d’anàlisi d’un tema popular 

actual. 

música electrònica  i 

esmenta alguns grups i 

artistes mediàtics com Britney 

Spears, Beyoncé, Eminem, 

Shakira, Amy Winehouse, 

Coldplay etc. També parla de 

Lady Gaga com a tendència 

de la música pop vinent. 

 

-Viva la vida, de Coldplay: 

descripció de l’obra i la 

trajectoria del grup. 

 

A activitats: 

-1. Activitats relacionades 

amb diferents estils en els 

quals inclou el pop rock.  

 

-Dels punts 2, 3, 4 i 5: es 

proposen una sèrie 

d’activitats relacionades amb 

l’escolta i l’associació 

d’aquests estils estudiats. 

 

-Viva la vida de Coldplay: 

activitats d’oïda i observació, 

musicograma i altres 

elements musicals. 

 

A esquema final: 

-Síntesi de tots els estils des 

del 1950 fins la dècada del 

2000. 

 

A test final: 

-Preguntes relacionades amb 

els estils moderns estudiats. 
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Taula 5. Taula resum dels continguts referents a la MPA de 6 llibres de música d’ESO: Teide 

2007 (llibres de text digital de 1r i 3r curs), , Editex 2011, Edebé 2011, Santillana 2011 i Casals 

2011. 

 

S’ha pogut comprovar que alguns llibres aposten més que uns altres quant a 

l’ensenyança amb la MPA com és el cas de l’editorial Casals encara que també 

pot variar entre un curs i un altre com és el cas de Teide. En el cas d’Editex per 

exemple, no s’anomena cap grup o artista de la música actual. Malgrat tot, gran 

part d’aquests continguts són comentaris, il·lustracions, quasi sempre de 

caràcter informatiu, i amb menys freqüència, auditiu. Un altre aspecte a 

desacatar, és el concepte de música moderna segons els llibres, que a 

vegades s’allunyen de la idea de modernitat que té l’alumnat de secundària. 

També s’han trobat a faltar més activitats de caràcter pràctic i participatiu que 

incloguin eines i recursos TIC, més enllà de la flauta dolça i del sistema Orff. A 

més a més, molts d’aquests llibres presenten gran quantitat de text quan hauria 

de ser una assignatura fonamentalment pràctica. 

4.4. Gustos i preferències de l’alumnat de secundària 

 

El present apartat s’ha realitzat mitjançant unes enquestes3 dirigides a 

l’alumnat de secundària de dos centres diferents: l’IES Santa Maria i l’IES Clara 

Hammerl (Port de Pollença). Les enquestes es van dur a terme el mes de juny 

de 2015 a un total de 118 alumnes de tots els cursos de la ESO.

Dels resultats obtinguts4 es poden obtenir vàries conclusions: en primer lloc, 

l’estil que més els hi agrada a nivell general és el pop, seguit del rock, la 

música electrònica5 i el rap. En segon lloc, l’estil amb el qual els hi agrada més 

treballar a classe és el pop6, i com a motius principals, destaquen la proximitat i 

                                                
3
 Vegeu Document 1 a l’annex I. 

4
 Vegeu Figures 1, 2 i Taules 7 i 8 a l’annex I on es poden observar els resultats més 

detalladament. 
5
 Dins aquest gènere destaquen el dubstep i el house. 

6
 Cal destacar com a curiositat que entre els resultats dels grups preferits per part de l’alumnat 

d’ambdós centres, es troben Txarango i Els Catarres. Després de demanar als respectius 
docents si havien treballat a classe amb aquests artistes, en el cas de l’IES Santa Maria, va 
respondre que s’havia estat reproduint aquesta sintonia als passadissos del centre. En el cas 
de l’IES Clara Hammerl, va respondre que s’havien treballat a una coreografia d’una altra 
assignatura. Per tant, això és un clar exemple de com influeix la música proposada pels 
docents en els gustos musicals de l’alumnat. 
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el gust cap a aquest gènere. En tercer lloc, la predilecció per l’idioma de les 

cançons es decanta per l’anglès, encara que el castellà i el català també han 

obtingut puntuacions elevades. En darrer lloc, sobre diferents gèneres 

proposats, es contemplen les diferències entre el que agrada molt i el que 

agrada menys, de manera que el pop és l’estil preferit. Altres resultats com la 

música clàssica, el reggaeton, la patxanga, es troben entre els que menys 

adeptes tenen. També destaquen els estils com el R&B i la música folk com els 

més desconeguts. 

 

Si bé aquestes enquestes reflecteixen a petita escala els gustos de l’alumnat 

dins el nostre context actual, també trobam altres estudis sobre el tema com el 

de la FAD i la INJUVE, Jóvenes entre sonidos7 (Megías, I., Rodríguez, E., 

2003). Com a primer aspecte important d’aquest estudi, és el resultat referent a 

les activitats de temps lleure. L’escolta de cintes i CD’s, es va posicionar a la 

capçalera com l’activitat que es practica bastant o molt freqüentment, amb un 

total del 76% dels entrevistats. 

 

Una altra dada interessant i que es pot comparar amb l’anterior enquesta, és la 

música pop com la que més adeptes té amb un 50,1% i la dance amb un 

40,2%. També coincideixen les dades negatives de la música que no agrada 

amb un 71,7% de la música folk i un 70,4% de la música clàssica. Els factors 

que provoquen que el pop agradi al públic jove, segons l’estudi de Megías i 

Rodríguez (2003), és el seu patró; generalment suau, fàcil d’escoltar i que a 

més a més destaca com a música comercialitzada i destinada a aquest públic. 

Per altra banda, els factors del rock i el hip-hop, són els missatges de rebel·lia i 

provocació mitjançant els quals molts de joves es senten identificats. 

 

                                                
7 Aquest estudi es va realitzar a l’any 2000 en el qual es van entrevistar a 1900 joves de tot el 
territori espanyol, en edats compreses entre els 15 i els 24 anys (Megías, I., Rodríguez, E., 
2003) 
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4.5. Els principals mètodes i models musicals en l’ensenyament de la 

música popular actual 

 

Dins l’ensenyament musical, es pot diferenciar principalment entre mètodes, 

que fan referència als desenvolupaments pedagògics al llarg del segle XX i que 

van més a associats a la música clàssica i per altra banda els models, que 

plantegen unes estratègies més adequades per l’aplicació de la MPA a les 

aules (Flores, 2008).  

Els mètodes actius musicals8 

 

Quan es va començar a instal·lar l’ensenyament de la música als sistemes 

educatius, a principis del segle XX, aquests presentaven una tònica general, 

basada en la creativitat, la imaginació, un apropament a la realitat, el joc, la 

participació de l’alumnat i la universalitat (Brufal, 2013). És per això que se’ls 

denomina mètodes actius, ja que deixen de banda les classes magistrals i el 

paper de l’alumnat s’esdevé més actiu i hi predomina la experimentació i el 

descobriment (Jorquera, 2004).  

 

Dins d’aquests mètodes, ens trobam amb el mètode Kodály, que va ser el 

primer en introduir la música popular a les aules (Lucato, 1997). Aquest 

mètode, segons Lucato (1997), és un dels més complets que existeix, i utilitza 

com a material la música popular del seu país. Kodály afirmava que aquest 

tipus de música era adient per l’educació musical primerenca dels alumnes que 

encara no havien sofert una contaminació musical. Així doncs, Lucato (1997) 

exposa al seu article que per aplicar aquest mètode a l’actualitat, s’ha de 

reconduir la seva educació cap a la música més complexa, a partir de 

fragments de rock, hip-hop i altres gèneres propers a ells, per no contrariar els 

seus gustos, ja que això causaria desconfiança per part dels joves.  

 

Per altra banda, ens trobam amb el mètode de Paynter (1972), que enfoca el 

seu mètode directament cap a la música que consumeixen els adolescents 

                                                
8 Vegeu Taula 9 a l’annex II on es pot consultar una graella amb les característiques principals 
de cada mètode. 
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(Magister, n.d.). Sostén que l’escolta de la música del segle XX per part de 

l’alumnat, és un bon al·licient per impulsar la improvisació grupal, la producció i 

la composició (Díaz, 1998).  

Els models didàctics musicals  
 

El concepte de model didàctic, és el més adequat per designar aquelles 

estratègies i metodologies que giren entorn de l’aplicació de la MPA a 

l’ensenyança, assenyala Flores, (2008). Al voltant dels anys seixanta van 

començar a sorgir un seguit de propostes per part de diversos professionals en 

el camp de l’educació musical, ja que trobaven que el professorat no estava 

familiaritzat ni preparat per aplicar aquest repertori (Flores, 2008). Apart 

d’aquest problema, també va sorgir una altra qüestió pel que fa a la música 

popular; aquest repertori, és efímer i això suposa una constant preparació i 

actualització per part del professorat. Per altra banda, altres educadors 

afirmaven que no tot el repertori era adequat per l’aula (Flores, 2008). 

 

Així doncs, van sorgir dues corrents: Els que apostaven per la música popular 

del moment com Lee (citat a Flores, 2008), i els que consideraven més còmode 

l’ús dels clàssics moderns com Swanwick (citat a Flores, 2008).  

 

Lee (1976) tal i com ve explicat al treball de Flores (2008), argumentava que el 

professorat havia d’utilitzar aquesta música ja que proporciona un alt grau de 

motivació a l’alumnat al ser més propera a ell. També defensa que s’hauria 

d’ensenyar amb instruments populars, però si hi ha limitacions amb el material, 

proposa utilitzar instruments més bàsics en el seu defecte (Flores, 2008). 

 

Pel contrari, Swanwick (1968), amb la seva obra Popular music and the 

teacher, proposava que el repertori més idoni eren els clàssics contemporanis 

(Beatles, Bonney M, etc.), ja que així no superposa els gustos musicals d’uns 

alumnes davant uns altres, i també així s’evitava el quedar-se “passat de 

moda”. Per altra banda, criticava als docents que aplicaven la música popular 

com a incentiu o com a activitat extraordinària a les seves classes (Flores, 
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2007). Però un altre cop, aquesta música quedava més propera als docents 

que als propis alumnes. També Flores (2008), destaca el treball de Koizumi 

(2002) que consisteix en un estudi basat en l’ús dels clàssics a l’aula, en el que 

explica que els alumnes van arribar a diferenciar entre la música popular que 

escolten ells i la que escolta el professor (Koizumi, 2002, citat a Flores, 2008). 

 

Altres autors han seguit la línia de Lee, com és ara el sociòleg Vulliamy (1976 i 

1982) que subratllava la importància en la formació del professorat en l’àmbit 

modern (Flores, 2007). A partir de l’obra de Vulliamy, Comer (1982) i Burnett 

(1982), segons exposa Flores (2008) a la seva tesi, van dur a terme un treball 

de com utilitzar la música popular a l’ensenyança pública. A més a més, Burnett 

(1982) proposava que l’alumnat portés el seu propi instrument a l’aula.  

 

A un altre article de Flores (2007)9, ens parla de Tagg (1966) que defensava la 

inclusió de la MPA als currículums de l’educació musical. Aquesta ensenyança 

en el model de Tagg, es basava en continguts no molt llunyans dels mètodes 

antics, com l’harmonia, els intervals i els acords, però presentaven dificultats 

alhora d’explicar alguns trets característics de la música popular, així que va 

realitzar algunes adaptacions per tal d’aplicar aquests elements (Flores, 2008). 

 

A l’any 1976, van sorgir les primeres propostes oficials per la inclusió de la 

MPA a l’aula, promogudes per la Tanglewood Symposium, front  a la demanda 

de la creativitat i la identitat personal de l’alumnat (Flores, 2007). 

 

Altres autors han aportat la seva obra dins el món de la MPA com és ara 

Dunbar-Hall, des d’un enfocament sociològic, amb els conceptes Etic en 

referència a l’estudi dels sons i Emic que estudia el significat de la música 

(Dunbar-Hall, 2002, citat a Flores, 2008). També han seguit aquesta línia 

sociològica Winterson, Nickol i Bricheno (2003) amb el llibre Pop Music, en el 

                                                
9
 Aquest article, posteriorment va ser redactat amb el títol “Rock around the classroom. El pop y 

el rock llegan al aula” a partir d’una comunicació que es va presentar en el IX Congrés de la 
SIBE, a Palma de Mallorca, (2006), i publicat a la col·lecció de Quaderns de l’Arxiu del So i de 
la Imatge del Consell de Mallorca (2008). 



22 

 

qual també hi inclouen continguts relacionats amb la tecnologia aplicada a la 

música (Flores, 2008). 

 

A principis del segle XXI, s’han realitzat diversos estudis referents als dos tipus 

d’aprenentatge: el formal i l’informal. El formal, correspon al mètode clàssic, 

més car, més lent i més dificultós. Pel contrari, l’informal és un camí més 

econòmic, generalment autodidacta, s’aprèn per oïda i per imitació a altres 

artistes i que a més a més, permet gaudir a l’alumne des del principi. Aquest 

darrer, és el més emprat dins l’àmbit de la MPA (Flores, 2008).  

 

S’han duit a terme diversos estudis amb intèrprets de la música popular. Un 

d’ells és la tesi doctoral de Johansson, que va comparar l’aprenentatge formal i 

l’informal i va arribar a la conclusió que els resultats eren bastant semblants, i 

que l’únic que els distingia era la terminologia i també que els músics que 

havien après mitjançant el procés informal, havien desenvolupat més l’oïda al 

no saber llegir en partitura (Johansson, 2004, citat a Flores, 2008). 

 

Altres educadors també han investigat la manera de composar i d’interpretar 

d’alguns grups de música popular i a partir d’això han duit a terme una 

adaptació per traslladar aquestes eines a les aules de música. Un exemple és 

el llibre de Green (2002b), amb la seva obra How popular musicians learn, on 

els alumnes toquen amb instruments populars i el professor fa de guia. 

 

Aquest model va ser aplicat i afirma a les seves conclusions que els alumnes 

no només es van sentir més motivats i van aprendre dels seus errors sinó que 

es van mostrar molt respectuosos amb les interpretacions dels companys, en 

comprendre la dificultat que suposava per ells. 

 

Jaffurs (2004), ha seguit la línia de Green amb les garaje band10¸ una banda de 

músics principiants, on predomina l’entusiasme abans que la tècnica musical 

(Jaffurs, 2004, citat a Flores, 2008). 

                                                
10

 El terme garage fa referència a l’espai utilitzat habitualment pels grups de zones suburbanes 
(Shepherd et al. 2003, citat per Flores, 2008). 
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Molts autors mostren el seu rebuig a la utilització dels instruments típics per 

ensenyar el repertori modern, ja que consideren que es mostra una realitat 

distorsionada: “L’autenticitat també implica conèixer la realitat de la música del 

món, enlloc d’ocupar-se amb artefactes dissenyats especialment per a l’aula” 

(Swanwick, 1997, citat a Flores, 2008). Emmons (2004) Proposa que els 

docents adquireixin un nivell pràctic quant a les destreses dels músics 

populars, i disposin d’experiència tocant amb grups i manejant aparells 

electrònics (Emmons, 2004, citat a Flores, 2008). Des d’un punt de vista més 

radical, Cutietta argumenta que únicament s’han interpretar aquells temes dels 

quals es disposin els instruments adients (Cutietta, 2004, citat a Flores, 2008). 

Altres experiències rellevants 
 

Recentment, a Holanda ha sorgit un mètode, Soundcheck,  programat per a 

tres cursos secundària el qual es basa en la MPA i s’utilitzen instruments 

populars com guitarres, baix, percussió i teclat. Es pot considerar un mètode 

invers ja que a diferència dels tradicionals, només s’adquireix la teoria quan ja 

es té un nivell tècnic considerable. Aquest mètode també promou el treball 

autònom però sobretot el treball cooperatiu ja que es realitzen combos (Flores, 

2008). Evelein (2006), afirma que aquest mètode ha estat tan efectiu que molts 

alumnes, anys més tard, han seguit interpretant cançons pel seu compte fora 

de l’aula (Evelein, 2006, citat a Flores, 2008). 

 

Pel que fa a la inclusió de la MPA dins el territori espanyol, es destaca el 

projecte educatiu de Flores, per aplicar les aules de secundària, anomenat 

Adoptar un músico (Barroso, et al. 2014) que consisteix una trobada musical 

anual de centres públics de secundària anomenada Com sona l’ESO, en el que 

hi participen activament músics, professors i alumnes. Aquesta trobada es 

realitza per grups en els què es treballa la interpretació, la creació i 

l’aprenentatge del llenguatge musical, tot en anglès (Teaching music in 

English), on hi predomina el dinamisme i les TIC aplicades a la música. Els 

centres que hi participen són de Catalunya, València i Illes Balears (Aracil, J., 

Brocal, A., Martínez, J., 2011). 
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4.6. Publicacions entorn a la MPA 

 

Quant a la didàctica de la música, podem trobar un seguit de revistes, la 

majoria d’elles en format electrònic com per exemple Música y educación, Doce 

notas, LEEME11, però entre elles destaca Eufonia, de l’editorial Graó, per la 

gran quantitat d’articles dedicats a la MPA i la tecnologia aplicada a la música. 

 

En el número 18 d’aquesta col·lecció, hi ha un article d’un treball de Egea, C i 

Martínez, I. (2000) Rock and Orff, el qual ens resumeix el seu llibre Rock & Orff: 

Beatles-Carlos Santana: propuestas para la interpretación en el aula, (Egea, C. 

et al., 2003) també de la editorial Graó.  Aquest llibre consisteix en una 

alternativa moderna front al model tradicional on les TIC assumeixen un paper 

imprescindible. Es va dissenyar per motivar a l’alumnat amb música de 

consum, mitjançant un CD que inclou material musical de caire pràctic com 

partitures, musicogrames, exercicis pràctics i material per al professor. A més a 

més, és aplicable no només a la secundària sinó també a la primària i a les 

escoles de música (Egea, C. et al., 2003). 

 

També trobam a la mateixa col·lecció el número 40, Propuestas para trabajar la 

música moderna en el aula. Dels més rellevants en relació al present treball, 

destacam La canción: apuntes didácticos en clave de "rock" para educación 

infantil, primaria y secundaria (Burriel, P., Luengo, A., 2007). En aquest article, 

es proposen un seguit d’activitats didàctiques, ordenades per nivells, totes 

entorn de l’estil pop-rock (Burriel, P., Luengo, A., 2007). 

 

Un altre article del mateix volum és el de Leita, E. (2007) La escuela del pop: 

de la calle a las aulas on s’estableix una relació entre el món del pop i la 

docència i els aspectes tècnics que poden ser aplicables a l’aula. Ens explica 

Leita (2007) que el pop ha de gaudir de la mateixa rellevància que la resta 

d’estils només pel fet que té molts de seguidors (Leita, E., 2007). 

 

                                                
11 Lista Electrónica Europea de Música en la Educación. 

http://grao.com/revistas/eufonia/040-propuestas-para-trabajar-la-musica-moderna-en-el-aula/la-cancion-apuntes-didacticos-en-clave-de-rock-para-educacion-infantil-primaria-y-secundaria
http://grao.com/revistas/eufonia/040-propuestas-para-trabajar-la-musica-moderna-en-el-aula/la-cancion-apuntes-didacticos-en-clave-de-rock-para-educacion-infantil-primaria-y-secundaria
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Més endavant trobam un altre article de Rodríguez, M.A. (2007) 

Consideraciones y recursos para trabajar la música moderna en la educación 

secundaria. Afirma que la tasca dels docents és la d’impulsar la pràctica 

musical a tot l’alumnat, ja que l’únic lloc on ho poden dur a terme és a les 

escoles de música. També recomana als docents assistir a cursos de formació 

en música moderna per tal de ser competents en el terreny modern i planteja 

un canvi de material pel que fa als instruments; caviar el sistema Orff per 

instruments moderns i altres instruments de percussió. Quant a l’ús de la flauta 

dolça, argumenta que és una bona eina a nivell grupal què permet treballar 

aspectes com l’afinació. Finalment ens suggereix uns quants programes 

informàtics musicals que ens poden ser útils i ens fa una selecció de temes que 

considera adequats per interpretar a les classes.  

5. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 
 

La següent proposta està desenvolupada en dos blocs: en primer lloc, es 

presenta una unitat didàctica per un curs de 4rt d’ESO. Per tal d’ubicar-la, 

també s’ha realitzat un guió d’una programació on l’element clau és la MPA. En 

segon lloc trobam un llibre amb continguts, el qual poden utilitzar els docents 

com a complement de les seves programacions, com a recurs per ampliar   

activitat extra. Tots els continguts estan desenvolupats a partir de la MPA. 

 

5.1. Programació de 4rt d’ESO  

 

Aquesta programació tracta el desenvolupament de la música al llarg del segle 

XX, amb un enfocament que posa especial interès en la música popular urbana 

i amb la música popular actual com a eix vertebrador dels continguts del curs, 

els quals queden interrelacionats. Està composta per nou unitats didàctiques 

ordenades cronològicament en què s’analitza i es treballa l’evolució de la 

música durant el S. XX, donant rellevància al paper i la repercussió que els 

avenços tecnològics n’han tingut al respecte. Per tant, en cada unitat 

s’accedeix als continguts que s’han de treballar a partir dels coneixements 

http://grao.com/revistas/eufonia/040-propuestas-para-trabajar-la-musica-moderna-en-el-aula/consideraciones-y-recursos-para-trabajar-la-musica-moderna-en-la-educacion-secundaria
http://grao.com/revistas/eufonia/040-propuestas-para-trabajar-la-musica-moderna-en-el-aula/consideraciones-y-recursos-para-trabajar-la-musica-moderna-en-la-educacion-secundaria


26 

 

previs dels alumnes, a través de la MPA que ells consumeixen i les activitats 

que es fan són eminentment pràctiques, amb l’ús dels recursos que 

proporcionen les Noves Tecnologies. 

 

Per començar la programació, es treballa una unitat que permet a l’alumne 

situar el fet musical en el context històric d’inicis del S. XX i comprendre les 

diferents corrents i repercussions musicals i socials que aquest fenomen 

suposa.  

A través de fragments de MPA s’introdueixen conceptes propis de 

l’impressionisme, l’expressionisme, l’atonalisme, el dodecafonisme, el 

neoclassicisme i el futurisme. 

 

Amb la següent unitat s’estudia l’origen de la música popular urbana, des dels 

primers cants dels esclaus afroamericans, passant pel naixement del blues, el 

jazz i el country, comparant algunes d’aquestes expressions amb la MPA i 

també amb les músiques tradicionals africanes i indígenes i reflexionant sobre 

les condicions socials en que neix aquest tipus de música. 

 

A continuació, s’aprofundeix en els diferents gèneres i estils propis dins la 

música popular urbana: R&B, Rock and roll, Soul, folk, rock, funk, música disco, 

punk i new wave i se n’estudien els exponents més destacats. Es practiquen 

els principals patrons rítmics i melòdics dels diferents estils i s’engresca 

l’alumnat a la creació d’una cançó MPA amb característiques dels estils 

treballats a través de l’ús de recursos informàtics. 

 

Es continua amb la música electrònica on l’alumnat aprèn aquest gènere a 

partir dels antecessors com el funk, el soul, el jazz, etc. Es mostren les 

característiques i els procediments de creació, i s’aprofundeix en el gènere del 

house. Els alumnes aprendran els subgèneres més rellevants i els trets que els 

caracteritzen mitjançant activitats pràctiques i engrescadores, i adquiriran els 

coneixements necessaris per l’anàlisi i la creació de la música electrònica. 
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En la unitat següent es tracta la relació de la música amb la tecnologia i es 

convida a reflexionar l’alumnat sobre com aquesta ha permès experimentar i 

innovar, obrint noves perspectives respecte el concepte tradicional del fet 

musical. També s’ocupa de la importància que suposa l’enregistrament del so 

així com la seva repercussió per tal que la música es democratitzi i arribi a la 

major part de la població. 

Es realitzen activitats en què els alumnes poden utilitzar aparells d’enregistrar, 

instruments electrònics i es treballen nocions bàsiques d’informàtica musical. 

També es reflexiona sobre el rol de la tecnologia en la MPA. 

 

En la sisena unitat i a partir de la MPA relacionada amb el cinema que els 

alumnes coneixen, es tracta la música en el cinema, com aquesta s’introdueix 

en les pel·lícules, la seva evolució i transformació així com els principals 

compositors de Bandes Sonores. També es treballa el teatre i el cinema 

musical i s’analitza la música dels videojocs amb què ells juguen habitualment.  

 

Es segueix amb el treball de la música a la televisió i a la publicitat. També 

s’estudia i es debat respecte la funció de la ràdio pel que fa a la difusió de la 

música i s’engresca els alumnes a un seguit d’activitats per tal d’analitzar les 

característiques de les cançons de les llistes d’èxits i la seva relació amb els 

diferents mitjans de comunicació. 

 

En la vuitena unitat s’estudien les diferents tècniques d’interpretació de moda al 

S. XX així com els grans intèrprets i directors del món. També es tracten els 

diferents oficis musicals, començant per l’ensenyament i la investigació 

musical, passant per l’edició musical i treballant també la crítica i la construcció 

d’instruments. S’incentiva els alumnes a valorar la rellevància d’aquestes 

professions i a través de la MPA es realitzen activitats en què ells han 

d’experimentar i posar-se en la pell d’un crític, d’un editor (posant el pràctica els 

coneixements informàtics adquirits) i d’un luthier. 
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Per acabar la programació es tracta el paper de la indústria discogràfica així 

com les etapes d’enregistrament d’un disc i el funcionament d’un estudi de 

gravació. S’investiga la presència de pàgines web d’ús lliure on es  pot penjar i 

descarregar música i es treballa amb taules de mescles on-line. En aquesta 

unitat final es planteja a l’alumne un projecte final de creació d’una cançó de 

MPA en què pugui posar en pràctica i plasmar tot allò que ha après al llarg del 

curs. 

 

Unitats didàctiques de la programació: 

 

1. Música al S. XX, les Avantguardes.  

L’Impressionisme i expressionisme.  

L’Atonalisme i el dodecafonisme.  

El Neoclassicisme. 

El futurisme. 

2. Les arrels de la música popular urbana. Qui canta els seus mals 

espanta. 

Cants de treball i espirituals. 

El blues.  

El jazz.  

El country. 

3. Música popular urbana.   

R&B.  

Rock and roll.  

El soul. 

El folk.  

El rock.  

El funk.  

La música disco.  

El punk.  

La new wave. 

4. La música electrònica. 
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Els orígens. 

Característiques estilístiques. 

El house i els seus subgèneres. 

La creació de la música electrònica. 

L’anàlisi: el musicograma. 

5. Música i tecnologia.  

L’enregistrament i la producció del so.  

Sistemes de so.  

Instruments electrònics. 

Informàtica musical.  

6. Música en el cinema i els vídeojocs.  

La música en el cinema.  

Evolució de la música en el cinema.  

El teatre i el cine musical.  

La música en els vídeojocs. 

7. Música i mitjans de comunicació.  

La ràdio.  

La televisió. 

La publicitat. 

8. L’ofici de músic.  

La interpretació musical.  

Els oficis musicals. 

9. Producció musical.  

La indústria discogràfica.  

Edició, comercialització i difusió de la música. 

5.2. Unitat didàctica 

Unitat didàctica 4. La música electrònica. 

Introducció/Justificació 

Aquesta unitat didàctica és la continuació del que s'ha treballat en les darreres 

sessions (la música disco, el soul, en funk, etc.). Amb tot això es pretén que 
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l'alumnat comprengui la evolució que ha anat donant forma a la música que 

consumeixen actualment, la diversitat estilística que s'ha esdevingut i també 

que adquireixin la capacitat d'identificar els elements que componen aquesta 

música.  

La present unitat didàctica va destinada a un curs de quart d'ESO amb alumnes 

d'edats entre 15 i 17 anys. Els alumnes d'aquest curs realitzaran aquesta UD 

corresponent a la segona avaluació. 

Les principals competències bàsiques són l'artística, la matemàtica 

(seqüenciació de compassos, recompte de pulsacions, estructuració i 

proporcionalitat), el tractament de la informació i la competència digital, tenint 

en compte que es tracta d’un estil purament electrònic, (programes de 

producció), i amb el treball en equip treballaran la competència social i 

ciutadana i l'autonomia i iniciativa personal. 

La opció metodològica general constarà de breus presentacions de prezi 

combinades amb audicions i vídeos. També es fomentarà l'actitud participativa 

de l'alumnat per evitar les classes magistrals. Els alumnes duran a terme un 

treball en grup de recerca, en realitzaran una exposició, composaran una peça 

bàsica i acabaran la UD amb un comentari.  

Objectius 

a) Conèixer la música posterior a l'estil disco. 

b) Conèixer els precursors de la música de consum diari. 

c) Reconèixer auditivament els diferents subgèneres de l'estil house. 

d) Conèixer els elements bàsics que componen un tema electrònic. 

e) Identificar les parts d'un tema (estructura). 

f) Analitzar un tema electrònic. 

g) Escoltar en silenci. 

h) Exposar un treball en públic. 

i) Mostrar una actitud de respecte cap als companys. 

 



31 

 

Continguts 

Conceptuals 

a) Coneixement dels orígens del house: precursors i context. 

b) Identificació dels elements del tema electrònic. 

c) Anàlisi d'un tema electrònic.  

d) Reconeixement auditiu i diferenciació dels subgèneres del house. 

e) Coneixement de les característiques tímbriques i estilístiques. 

f) Adquisició d’un vocabulari específic. 

Procedimentals 

g) Elaboració d'un musicograma. 

h) Realització d'un treball de recerca en grup. 

i) Exposició del treball de recerca en grup. 

j) Producció d'un tema de l'estil electrònic (house, techno, dance, etc). 

k) Redacció d'una breu reflexió. 

Actitudinals 

l) Respecte en silenci i del torn de paraula. 

m) Respecte i acceptació dels gustos musicals dels companys. 

n) Valoració de la riquesa estilística. 

o) Conscienciació dels orígens del que escolten. 

Criteris d'avaluació 

Els criteris d'avaluació d'aquesta unitat didàctica són els següents: 

a) Coneix la música posterior a l'estil disco. 

b) Coneix els precursors de la música de consum diari. 

c) Reconeix auditivament els diferents subgèneres de l'estil house.  

d) Coneix els elements bàsics que componen un tema actual. 

e) Sap identificar les parts d'un tema electrònic (estructura). 

f) Sap analitzar un tema electrònic. 

g) Escolta en silenci. 

h) Sap exposar un treball en públic. 

i) Mostra una actitud de respecte cap als gustos dels companys. 
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Les competències bàsiques 

Aquesta unitat didàctica contribueix al desenvolupament de la competència 

cultural i artística (CA) tenint en compte que la música es un art en la seva 

totalitat. A més a més, es treballa la creativitat mitjançant composicions, i en 

l’elaboració de presentacions atractives. També s’estableixen els distints 

subgèneres d’acord amb el seu context cultural. 

 

Treballarem el desenvolupament de la competència matemàtica (M) mitjançant 

el musicograma el qual inclou una part de seqüenciació i temporització. 

L’alumnat haurà de dur a terme el recompte de compassos per tal d’establir les 

parts adequadament. Amb la creació també haurà de dur a terme el recompte 

de frases i de compassos per tal de reproduir una estructura coherent. 

 

Quant a l’adquisició de la competència en el coneixement i la interacció amb 

el món físic (CIMF), els alumnes descobriran com desenvolupar un tema 

mitjançant una mostra de samples i loops gravats amb objectes de la vida 

quotidiana. 

 

Evidentment, el desenvolupament de la competència en el tractament de la 

informació i competència digital (TIC), es troba gairebé durant tota la UD. Els 

alumnes realitzaran el musicograma mitjançant un mitjà d’àudio, les 

presentacions es duran a terme a través del powerpoint o el prezi, el comentari 

s’ha de redactar a ordinador i l’activitat opcional, es podrà crear mitjançant un 

programa online o bé mitjançant una aplicació per a telèfon mòbil. 

 

Contribuirem en el desenvolupament de la competència social i ciutadana 

(SC), amb els treballs en grup i les exposicions, on l’alumnat respectarà el torn 

de cada un. També es contribuirà en el respecte dels gustos musicals dels 

companys tant el l’escolta de les creacions pròpies com en la tria dels 

subgèneres. Aprendran també dels seus errors mitjançant l’observació de les 

tasques d’altres companys. 
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 Pel que fa al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística 

(CL), els alumnes aprendran un nou vocabulari específic, dins el qual, es 

troben paraules pròpies de la llengua anglesa. També duran a terme treballs de 

redacció com per exemple el comentari, la exposició i el musicograma. 

 

En les activitats de recerca com el treball en grup i el musicograma, es 

treballarà la competència aprendre a aprendre (AA), ja que la part activa la 

desenvolupen els alumnes i el professor fa de guia, proporcionant a l’alumnat 

els recursos i les fonts necessàries . A més a més, cada un decideix fins a quin 

punt vol aprofundir a cada una de les activitats.  

 

La competència per a l’autonomia i iniciativa personal (AIP) la podem trobar 

en l’activitat de creació, ja que es tracta d’una composició pròpia on l’alumnat 

pot exprimir la seva imaginació. En el comentari, aportarà cada un la seva 

valoració personal, que li servirà com a motiu de reflexió i autoavaluació. Amb 

les activitats com el musicograma, cada un aprendrà dels seus propis errors 

amb ajuda dels comentaris personalitzats, o les activitats dirigides a classe. 

Relació de tasques 

1. Musicograma. Els alumnes elaboraran un musicograma a partir d’un tema 

electrònic mitjançant una full que se’ls proporcionarà. En aquest full, hauran 

d’emplenar una fitxa sobre el tema escollit indicant títol, autor, gènere i els 

timbres principals. En el musicograma hauran d’indicar el temps, l’estructura, 

les parts, així com altres elements que considerin adients.  

2. Treball en grup: Els subgèneres del house. Realització de grups de tres 

alumnes i selecció d’un subgènere del house entre els proposats prèviament. 

Cada grup, realitzarà una recerca del subgènere que hagi escollit on hi 

constarà una definició, els orígens, els precursors, característiques i els dj’s o 

artistes més representatius. També se’ls demanarà que aportin almenys un 

exemple d’àudio. Es finalitzarà amb una presentació de com a màxim cinc 

diapositives. 
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3. Comentari final. Elaboració d’un comentari (un full màxim) que constarà de 

quatre paràgrafs: 1) Quina és la teva impressió general d’aquesta UD?; 2) Que 

és el que més has après? 3) Què és el que més t’ha agradat? I el que menys? 

4) Autoavaluació; quina nota et mereixes i perquè?. El comentari s’entregarà a 

ordinador, lletra Times New Roman, 12, interlineat senzill, marges estàndards, 

sense portada i el nom i el curs han de figurar a la capçalera. 

4. Activitat opcional. Els alumnes tenen la oportunitat de realitzar una activitat 

per augmentar la nota. Aquesta activitat consisteix en la creació d’un tema 

electrònic de qualsevol estil a partir de l’estructura explicada.  

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

Sessió 1  

Act. 1.1 Prova inicial: és una prova auditiva de tres parts. A la primera part han 

d’identificar entre cinc fragments de diferents estils, quin a quin pertany cada 

un. Després es reproduiran sis fragments de diversos subgèneres del house i 

hauran d’indicar de quin es tracta. Finalment, Es reproduirà un tema sencer en 

el qual hauran d’indicar la introducció, el vers, el drop i l’outro en un 

musicograma senzill. Amb aquesta prova s’obtindrà una estimació del 

coneixement general d’aquest gènere. 

Act. 1.2 Presentació prezi12 sobre els orígens de la música electrònica i del 

house. També visualitzaran un vídeo al YouTube del primer tema house que va 

sorgir (I feel love de Dona Summer) i un fragment del documental sobre els 

inicis del house primerenc, Pump up the Volume. 

 

 

Sessió 2 

Act. 2.1 Explicació breu de les principals característiques, els samples (amb 

exemples sonors), l’equalitzador i l’estructura i anàlisi (parts principals) d’un 

tema electrònic. Els alumnes agafaran apunts sobre aquests elements ja que 

els serviran per a la següent activitat. 

                                                
12

 Es pot veure aquesta presentació en el següent enllaç: 
http://prezi.com/eiso9xt7nl76/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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Act. 2.2 Musicograma a classe: es repartiran dos fulls iguals a cada alumne. 

Amb el primer es realitzarà un musicograma conjunt sobre el tema Rather be 

de Jess Glynne a partir de l’explicació anterior. Aquesta activitat els servirà 

d’exemple sobre com es du a terme un musicograma i no s’haurà d’entregar, ja 

que els hi servirà de referència per a la tasca següent. Identificaran les parts 

bàsiques: introducció, vers, cor, drop i outro. També se’ls ensenyarà com 

indicar la temporització. 

Act. 2.3 Assignació de tasca 1: elaboració del musicograma. A partir d'una 

audició de lliure elecció, amb l’altre full repartit, hauran de seguir el procediment 

del musicograma treballat en conjunt. Les audicions han de ser fàcilment 

localitzables (Youtube, spotify, etc.). Aquesta activitat s’entregarà al principi de 

la sessió 5. 

 

Sessió 3 

Act. 3.1 Presentació amb sons on es mostraran els principals subgèneres 

(audicions) del house. Els subgèneres que es mostraran són En aquesta 

presentació no es proporcionarà gaire informació ja que en el treball grupal han 

de realitzar una recerca. Els alumnes hauran d’anar comentant quins trets 

característics consideren que té cada subgènere. 

Act. 3.2 Assignació de la tasca 2: treball grupal. Es realitzaran els agrupaments 

i hauran de triar el subgènere a tractar. Se’ls proposarà que no s’agrupin per 

amistats sinó per gustos. El treball es presentarà a la sessió 5 ja que és una 

recerca senzilla i es realitza entre tres alumnes. No han d’entregar cap treball 

escrit, sinó que directament han de realitzar una exposició. No es podrà repetir 

cap subgènere entre cap grup. 

Act. 3.3 Recerca a classe amb els ordinadors: si sobra temps al final de classe 

se’ls donarà un temps per començar a realitzar la recerca per al treball en grup. 

El professor passarà per els diferents grups per ajudar en la recerca, aclarir 

dubtes, etc. 
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Sessió 4 

Act. 4.1 Explicació i demostració de com es fa una exposició mitjançant una 

presentació13 a prezi. El que se’ls explicarà seran els principals trets per 

realitzar una bona exposició com la claredat, la senzillesa, la originalitat i la 

síntesi. Això servirà per aclarir quins seran els criteris alhora d’avaluar. 

Act. 4.2 Activitat auditiva: identificació de subgèneres. Es reproduiran deu 

pistes cada una d’un subgènere diferent i hauran de reconèixer cada un d’ells. 

Aquesta activitat no serà avaluada però s’entregarà al professor per fer-se una 

idea del nivell de comprensió de la classe. 

Act. 4.3 Demostració de com es crea un tema bàsic: mitjançant el Soundation, 

es mostrarà com es crea un tema per pistes. S’explicaran les principals 

funcions, així com les pautes i recomanacions de caire estètic. També es 

proporcionaran altres alternatives com aplicacions per a mòbils. En aquesta 

demostració participarà l’alumnat ja que entre tots crearem el principi d’un tema 

i ells triaran els samples que hi volen afegir. 

Act. 4.4 Assignació de l'activitat opcional: creació d'un tema bàsic, partint de 

les indicacions anteriors. Aquest ha de tenir les principals característiques que 

configuren un tema electrònic, tal i com s’han explicat a classe.  

Sessió 5 

Act. 5.1 Exposicions. L’ordre de les exposicions es durà a terme mitjançant 

sorteig. El professor disposarà d’una graella d’avaluació la qual anirà omplint a 

mesura que es desenvolupen les exposicions. Els alumnes no poden 

sobrepassar els deu minuts d’exposició. Es tindrà en compte que els alumnes, 

apart del contingut de la recerca, que apliquin el que han après a l’explicació de 

com es fa una exposició i que la mostra d’àudio sigui adequada. 

Sessió 6 

Act. 6.1 Exposicions. 

Sessió 7 

                                                
13

 Es pot visualitzar aquesta presentació online a la pàgina de prezi: 
http://prezi.com/ejtrdfrvma9s/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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Act. 7.1 Entrega de l’activitat opcional: es recolliran els temes creats per els 

propis alumnes i s’escoltaran. Els comentarem on els alumnes aprendran a 

respectar els gustos dels altres i a elaborar i rebre crítiques constructives, o 

simplement valorar el treball dels demés.  

Act. 7.2 Avaluació del professor per part de l’alumnat. Realitzaran una 

enquesta per avaluar la tasca del docent. 

 

Avaluació de la UD 

Es duran a terme quatre tipus d’avaluació14: avaluació inicial, avaluació 

reguladora, avaluació sumativa i avaluació del docent. 

 

Avaluació inicial. Prova inicial d’audició, objectius i activitats d’avaluació. 

Aquesta prova inicial, que ja ve explicada al principi de la sessió 1 (Act. 1.1), 

servirà com a punt de partida del docent ja que li permetrà fer-se una idea del 

nivell de cada alumne. D’aquesta manera podrà adaptar el nivell 

d’aprofundiment de cada una de les activitats en base als resultats obtinguts. 

Acte seguit, s’explicaran els objectius de la UD i les activitats d’avaluació amb 

els respectius percentatges sobre la nota global (es poden veure a l’avaluació 

sumativa). 

 

Avaluació reguladora. Matrius d’avaluació. Cada tasca assignada s’avaluarà 

mitjançant unes matrius amb el programa excel. A cada assignació de les 

activitats, es mostrarà la taula amb la qual seran avaluats, tenint en compte que 

els hi servirà d’ajuda per saber exactament el pes de cada ítem. Totes les 

tasques (exceptuant el treball grupal) s’entregaran amb la seva nota numèrica 

juntament amb un comentari personalitzat. A continuació es mostren les taules 

de cada tasca: 

 

Musicograma 

Els musicogrames15 es corregiran amb l'excel seguint aquests criteris: 

l’estructura (35%), les parts (20%) que han d’estar adequadament 

                                                
14 Vegeu Taules 10-14 a l’annex III. 
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anomenades, el temps ben indicat (10%), els comentaris introduïts com alguns 

instruments, efectes, etc. (10%), la fitxa (10%) correctament emplenada i la 

data d’entrega (15%) que s’anirà penalitzant si s’entrega tard. 

En finalitzar la correcció, s’imprimirà un text personalitzat al revers de cada 

musicograma juntament amb la qualificació numèrica, el qual s’entregarà a 

cada alumne. 

Treball grupal i exposició16 

En primer lloc, el que es tindrà en compte el contingut, és a dir, que la 

informació recollida sigui adient. L’àudio s’haurà de correspondre amb el 

subgènere assignat i es valorarà si s’ha preparat la part que es vol mostrar. La 

claredat també és un aspecte important, ja que va dirigida a la resta de 

l’alumnat. La capacitat de síntesi l’hauran d’aplicar ja que disposen d’un 

nombre limitat de diapositives. Es valorarà la originalitat, quant a imatges, 

colors multimèdia, etc. Al ser un treball en grup, s’avaluarà si ha estat equitatiu. 

Quant al discurs, es tindran en compte aspectes com el to de veu, la mirada al 

públic i la sensació que transmet.  Disposen d’un temps limitat d’exposició de 

deu minuts de durada. Cada criteri es puntuarà amb una nota de l'1 al 10, i es 

calcularà la mitjana. 

Comentari final 

Els alumnes han de redactar un comentari17 amb les següents parts: 

1. Impressió general de la UD. Perquè?. Haurà d’explicar què ha trobat en 

general de la UD, en termes generals. 

2. Amb què t'has quedat?. L’alumne reflectirà en aquest apartat quin ha 

estat l’aprenentatge més significatiu d’aquesta UD. 

3. Explica el que més t'ha agradat i el que menys i perquè. Es demana una 

valoració del que considera positiu i negatiu entorn a la UD i una breu 

explicació, on exposi les seves crítiques.  

                                                                                                                                          
15

  Vegeu Taula 10 a l’annex III. 
16

  Vegeu Taula 11 a l’annex III. 
17

  Vegeu Taules 12 i 13 a l’annex III. 
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4. Autoavaluació. El que es valorarà és la capacitat d’autocrítica de 

l’alumnat i ajudarà a comprendre el procés d’aquesta UD des del seu 

punt de vista. 

Les normes que es tindran en compte pel que fa a la formalitat són: 

 Redactat amb ordinador. 

 Times New Roman. 

 Interlineat senzill. 

 Marge estàndard. 

 Màxim una pàgina. 

 Nom i data d'entrega. Sense portada. 

Cada criteri es puntuarà amb una nota de l'1 al 10, i es calcularà la mitjana. 

Activitat opcional  

Es podrà sumar fins a un punt al total dels percentatges obtinguts. Es tindran 

en compte únicament aspectes formals, sense entrar en qüestions de gustos, ja 

que és un aspecte molt persona i es valorarà de la següent manera: 

 L’audició conté una estructura lògica 

 L’audició conté uns timbres adequats. 

 L’audició correspon a algun dels estils electrònics (house, dance, etc.). 

 El tema composat és inèdit. 

 

Avaluació sumativa. Es durà a terme la mitjana del curs amb l’excel d’acord 

amb els percentatges obtinguts en total: 

 Musicograma 40% 

 Treball grupal/exposició 30% 

 Comentari final 20% 

 Actitud 10% 

 Activitat opcional: tenen la possibilitat d'entregar una peça de composició 

pròpia per augmentar la seva nota final fins a un punt.  
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El que s’avaluarà de l’actitud, és la participació a les classes, el respecte cap 

als companys, l’assistència i l’atenció durant les explicacions. 

 

Avaluació de la tasca docent. L’alumnat respondrà a un qüestionari18 que li 

servirà al docent per a reflexionar sobre els aspectes que ha de millorar, o pel 

contrari, que contribueixen a mantenir un bon clima a les classes. Si bé aquesta 

UD la trobam al tercer trimestre, aquest qüestionari s’hauria de dur a terme com 

a mínim dos cops per trimestre, ja que hi ha aspectes que poden anar variant 

durant el curs, pel que fa a l’opinió de l’alumnat. 

 

Temporització 

Aquesta UD es desenvoluparà al principi de la segona avaluació, quan els 

alumnes han acabat d'estudiar El rock on ja han començat a familiaritzar-se 

amb instruments i aparells electrònics com teclats i taules de mescles. Per tant,  

ja tenen unes nocions assolides per començar amb els principis de la música 

electrònica. La present UD s’impartirà en set sessions19. 

Orientacions per a la intervenció pedagògica 

 

Model didàctic 

 Comandament directe: explicacions amb projector i prezi. 

 Assignació d'activitats: musicograma, treball recerca, comentari i creació. 

 Descobriment guiat: treball grupal i musicograma. 

Formes de conduir la classe 

 Participativa: mentre el professor explica l'alumnat pot intervenir, fer 

preguntes i realitzar activitats. 

Formes d'organització 

 Grup gran: ràtio de 28 alumnes. 

 Grups reduïts: de tres persones per al treball en equip. 

                                                
18  Vegeu Document 4 a l’annex III. 
 
19

 Vegeu Taules 15 i 16 a l’annex III. 
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Formes de treball 

 Individual: durant les explicacions i treballs individuals. 

 Cooperativa: els alumnes aprenen de les exposicions dels companys. 

Mètode de pràctica 

 Pràctica mixta: es comencen amb continguts generals sobre l'electrònica 

i posteriorment s'inclouen continguts més específics (subgèneres) amb 

alternança amb els continguts generals. S'acaba amb una síntesi amb el 

comentari final. 

Selecció de materials i espais 

 Espai: aula de música. 

 Materials: ordinador amb connexió, PDI i altaveus. 

Formes de motivació:  

 Intrínseca: aquesta motivació es cultiva sobretot per l'ús de la música 

que ells consumeixen. 

 Dissonància cognitiva: es desperta la curiositat de l’alumnat amb 

exercicis com la producció de peces amb un programa musical.   

 Positiva: és la millor alternativa front la negativa per evitar que es 

desanimin els alumnes que presenten més dificultats. 

Feedback:  

 Comentaris positius a les tasques entregades per part dels alumnes. 

 Comentaris orals en les exposicions. 

Recursos didàctics 

Professor  

 Presentacions prezi sobre la música electrònica i com fer una exposició. 

 Fulls dels musicogrames (solucionari). 

 Fulls d'avaluació de les exposicions. 

 Mostres d’àudio dels subgèneres i del musicograma. 
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Alumnat 

 Fulls dels musicogrames. 

 Carretons amb els Netbooks per la recerca. 

 Fulls per agafar apunts. 

Recursos instrumentals 

 Instal·lacions: aula de música amb taules i cadires. 

 Material: Pen drive que contengui els diferents exemples sonors, 

ordinador amb connexió, pissarra digital i altaveus. 

Atenció a la diversitat 

La metodologia és oberta. Un cop realitzada la primera prova auditiva, es tindrà 

en compte el nivell general per adequar la dificultat dels continguts. En els 

casos particulars i especials, se’ls facilitarà la tasca obviant aquells aspectes 

més específics i/o complexes. 

Experiència de l’aplicació pràctica 

Aquesta UD, ha estat posada en pràctica amb els alumnes de 4rt d’ESO de 

l’IES Santa Margalida durant el període de pràctiques (Maig de 2015). La idea 

va sorgir mentre es desenvolupava aquesta UD i va coincidir amb un dels 

temes que s’havien d’impartir “La música popular urbana del 1970 fins avui”, 

encara que es va haver d’adaptar als continguts de la programació. El balanç 

general va ser positiu, amb un 85% dels alumnes aprovats20, i gran part 

provenien de diversificació. Segons els comentaris finals, el que més els hi va 

agradar va ser que es va treballar amb música moderna, la pràctica com a 

element predominant i l’ús abundant de les noves tecnologies. Per tant, el fet 

de treballar amb continguts actuals, desperta la motivació intrínseca de 

l’alumnat el qual s’involucra a les classes i sobretot, aprèn.  

 

 

                                                
20 Vegeu Figura 3 a l’annex III. 
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5.3. Llibre digital: Música d’avui 

 

Aquest llibre és una proposta didàctica aplicable a qualsevol nivell de 

l’assignatura de música. El que es persegueix amb aquest projecte és 

despertar la motivació intrínseca i aproximar a l’alumnat ja que sovint es sent 

distant amb les audicions proposades per els docents quan es tracta d’un 

repertori, segons ells, obsolet.  

Per tant, per la elaboració del llibre s’han utilitzat cançons actuals, que en 

aquests instants es troben a la capçalera dels rànkings musicals, però sense 

deixar de banda els seus orígens introduïts d’una manera subtil, on es convida 

a l’alumnat a comparar i a ser crític entre la música del present i del passat. 

Els continguts d’aquest projecte estan organitzats per conceptes. De manera 

que si un professor, per exemple, vol aprofundir amb un tema en concret, pot  

cercar dit concepte a l’índex. Cada pàgina està dedicada a un concepte en 

concret, el qual inclou activitats de caràcter pràctic, on s’ha procurat reduir la 

part teòrica al màxim i on s’hi inclouen recursos i enllaços a altres materials 

musicals de la xarxa. 

Durant la realització del llibre s’han tingut en compte diversos aspectes: en 

primer lloc, s’han procurat incloure les preferències generals de l’alumnat que 

s’han recollit en les enquestes21. També s’ha adaptat al currículum de les Illes 

Balears (LOMCE) sobretot pel que fa a la inclusió de la MPA, les noves 

tecnologies i la música actual de les Illes Balears. 

Totes les il·lustracions (llevat de les imatges dels artistes) han estat dibuixades 

a mà, i les partitures han estat editades, adaptades i transportades per l’autora 

d’aquest treball. També inclou un CD amb les audicions dels temes proposats. 

 

Mètodes i models associats al llibre 

Per a la realització del llibre, s’han tingut en compte tots els mètodes i models 

més rellevants, dels quals s’han extret els continguts que s’han considerat més 

adients en relació a l’objectiu de la proposta.  

                                                
21 Vegeu Taula 8 a l’annex I. 
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Un dels aspectes predominants d’aquest projecte, és l’oïda, que es situa en la 

majoria dels mètodes actius, però sobretot es troba present en l’obra de Kodály 

i Orff. Al llarg del llibre es mostren exemples auditius mitjançant els quals 

l’alumnat ha d’identificar elements, timbres, ritmes, etc.  

L’aspecte instrumental també és important, per la interpretació de les peces i la 

experimentació amb els elements sonors, amb els quals també es desenvolupa 

l’aspecte melòdic. Ambdós aspectes els trobam a les obres de Kodály i Orff.  

Seguint la línia dels dos autors esmentats, el mètode Paynter també parla 

sobre la importància de la interpretació en grup, que concorda amb les peces 

incloses al llibre. Aquestes, apart de la melodia venen acompanyades d’acords 

perquè es puguin interpretar totes les parts alhora i també amb els seus 

respectius ritmes. 

També trobam l’element del descobriment, que apareix en molts dels mètodes 

però sobretot en el de Montessori. L’alumnat haurà de respondre qüestions que 

es plantegen, realitzar recerques, experimentar i investigar amb els sons. 

La motivació és fonamental ja que és un dels eixos vertebradors d’aquesta 

proposta, de què en parlaven Montessori, Dalcroze i Orff en els seus mètodes. 

La música popular actual és una bona opció per l’assoliment d’aquest aspecte. 

Es pretén fomentar l’esperit crític, aspecte present a l’obra de Paynter i 

Schaffer, amb la comparació de les músiques d’ara i del passat, i de l’anàlisi 

d’algun dels estils actuals, tant la lletra com la música, sobretot amb el que es 

considera “submúsica” com argumenta Venus. 

Paynter i Schaffer també parlen de la importància de la creativitat, que la 

podem trobar reflectida en els exercicis de composició i improvisació del llibre. 

El sistema pentatònic, impulsat sobretot per Orff, el trobam inclòs a la proposta 

pel fet que és un bon element que facilita la creació, la improvisació i lectura de 

les peces. 

En les cançons per interpretar, s’aplica l’harmonia recolzada per Willems i el do 

mòbil (Curwen), de manera que tot el repertori queda simplificat a la tonalitat de 

do, per evitar les alteracions que dificulten l’execució de les peces. 
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Dos aspectes que van molt lligats són els musicogrames, creats per Wytack i 

les tecnologies, creades pels mètodes electroacústics com el de Yamaha. 

Ambdós s’han inclòs en el llibre pel fet que els musicogrames són l’eina més 

adient per l’anàlisi de la MPA i sense la tecnologia no seria possible la 

realització d’aquest anàlisi, ni tampoc la utilització de tots els recursos digitals 

que es presenten. 

Dels models actuals, s’ha implementat la teoria de Lee que defensa l’ús de la 

música popular del moment. L’ús de les tecnologies aplicades a la música 

també formen una part imprescindible en l’ensenyament d’avui dia, extret dels 

models de Winterson, Nickol i Bricheno. Quant a la inclusió dels instruments 

populars a l’aula, proposat per Green, s’han dissenyat les partitures per poder 

ser interpretades amb cada un dels timbres que componen un grup musical. 

 

Guió dels continguts del llibre 

Acords. En aquest apartat es mostren els diferents tipus d’acords, s’ensenya 

com interpretar-los i associar-los auditivament. També es du a terme un 

apropament als intervals dels acords. 

Articulació. Les articulacions que es treballen en aquest apartat són el 

pizzicato i les lligadures. També s’estableix una relació amb l’articulació del 

llenguatge parlat. Hi trobam una peça per aplicar les articulacions apreses. 

Composició. Aquest contingut ensenya com crear un tema bàsic amb el 

programa musescore. S’estableixen les pautes bàsiques per la composició . 

Música de cambra. En aquesta plana hi trobam vincle entre la música clàssica 

i la MPA, amb grups clàssics que interpreten peces modernes. Inclou una 

activitat d’escenificació i un exercici d’anàlisi d’un tema de música de cambra. 

Musicograma. L’estructura, les parts i la temporització són els elements bàsics 

que destaquen en aquest contingut. També hi trobam altres aspectes com el 

timbre i altres elements musicals com els efectes.   

Pentafonia. S’introdueix el significat de la pentafonia, i es mostren àudios de 

diversos estils on l’alumnat pot comparar. També hi trobam una activitat de 
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debat sobre la qualitat musical, una peça per interpretar i un exercici per a 

composar. 

Piano. En primer lloc trobam una introducció als orígens, i una activitat on han 

d’esbrinar el rol d’aquest instrument en diferents manifestacions musicals. 

També es mostren altres usos alternatius del piano i una activitat d’escales. 

Tempo. L’alumnat ha d’aprendre a situar el tempo dins una peça musical 

mitjançant les eines adients. També ha de saber diferenciar entre un temps 

ràpid i lent. Finalment es proposa una activitat en grup. 

Versió. Es compara un tema original amb diversos tipus de versions. L’alumnat 

aprèn alguns tipus de versions que existeixen com les acústiques o les 

simfòniques. També es proposa una activitat de composició d’una versió i una 

peça per interpretar d’una de les versions mostrades. 

 

Competències bàsiques 

La competència artística i cultural  es desenvolupa durant tot el llibre, ja que 

la música és un art en estat pur i en la seva totalitat està fortament lligada amb 

aquesta competència.  

La competència matemàtica es troba present sobretot en l’anàlisi del 

musicograma, treballant aspectes com la proporcionalitat i també en la recerca 

del tempo alhora de determinar la pulsació de les obres. Quan els alumnes 

composen també desenvolupen aquesta competència, en el recompte de 

compassos, i la exactitud de les figures que ha d’incloure dins cada compàs. 

Quant al coneixement i la interacció amb el món físic, els alumnes duran a 

terme activitats amb el cos, d’imitació i interpretació. També aprendran que es 

pot realitzar música amb objectes de la vida quotidiana com és el cas del pinao 

preparat. 

Per altra banda, la competència del tractament de la informació i 

competència digital es troba present en el llibre en qüestió, tenint en compte 

que és un llibre digital, que conté una gran quantitat d’exemples sonors i 
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visuals, enllaços a altres pàgines de recursos de la xarxa i propostes de treball 

amb altres elements com mòbils, tabletes i/o instruments electrònics. 

La competència social i ciutadana es troba present a totes les activitats de 

caire grupal com les interpretacions en grup i els debats, i també es proposen 

exercicis per comentar amb els companys. 

La competència en comunicació lingüística es treballa amb l’adquisició de 

vocabulari nou i específic i sovint hi apareixen paraules en altres idiomes com 

l’anglès i l’italià. Cal tenir en compte, també que la música és un llenguatge. 

Totes les activitats de recerca contribueixen a l’adquisició de la competència 

aprendre a aprendre. En la majoria d’activitats, l’alumnat ha de descobrir una 

sèrie de respostes per sí sol, mentre el professor adopta un paper de guia. 

La competència per a l’autonomia i iniciativa personal, la trobam sobretot en 

activitats de caire creatiu, on cada un treballarà la seva imaginació. Les peces 

d’interpretació, per altra banda, requereixen un treball de preparació individual.  

6. DISCUSSIÓ 
 

Durant l’anàlisi ha sorgit un dilema alhora de seleccionar el tipus de música per 

incloure a la proposta; els clàssics moderns o la música de consum dels joves. 

Per una banda, la postura de Swanwick (citat a Flores, 2008) que aposta per la 

utilització dels clàssics moderns difereix amb l’objectiu d’aquest treball el qual 

utilitza una música de consum entre el públic jove. El mateix ocorre amb el 

llibre Pop & Orff de Egea i Martínez, (2000), on trobam una innovadora 

proposta però seguint la línia de la música moderna del professor, com explica 

Koizumi (2002, citat a Flores, 2008). 

Si bé hi ha pedagogs que opinen que no tot el repertori de la MPA és adequat 

per l’ensenyament (Flores, 2008), es poden utilitzar aquests estils anomenats 

“submúsica” per la reflexió i la educació en valors.  

Per altra banda, és recomanable que el docent que vulgui impartir les classes 

amb la MPA, hauria de posseir coneixements i certa experiència pràctica amb 
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alguns instruments moderns, tal com afirma Emmons (2004, citat a Flores, 

2008). 

Quant a la utilització d’instruments moderns, resulta més accessible el que 

proposa Lee (1976, citat a Flores, 2008) d’utilitzar els instruments habituals de 

l’aula en defecte dels electrònics, en contraposició amb el que diu Cutietta 

(2004, citat a Flores, 2008), que mostra una postura més radical quan afirma 

que no s’hauria d’interpretar la MPA sense els instruments propis. Potser mostri 

una realitat distorsionada de la música actual, (Swanwick, citat a Flores, 2008) 

però també ens hem d’apropar a la nostra realitat ja que sovint és complicat 

adquirir aquest material a les aules. 

És cert que el treball amb la MPA, requereix una actualització constant (Flores, 

2008), però no hi ha gratificació més gran per a un docent, en veure la 

motivació  de l’alumnat? 

7. CONCLUSIONS 
 

En aquest treball s’ha pogut comprovar un exemple de com es poden ensenyar 

els continguts del currículum integrats en una programació i desenvolupar una 

unitat didàctica focalitzada en la MPA. Per altra banda, el llibre digital és una 

mostra de com els docents poden crear un material dinàmic, engrescador i 

motivador per a l’alumnat.  

 

Un aspecte important és que el material auditiu utilitzat ha estat seleccionat a 

partir de les preferències de l’alumnat, la qual cosa fa que resulti atractiu. Amb 

tot això no es pretén deixar de banda la música clàssica sinó introduir-la de 

manera progressiva mitjançant la comparació i la crítica. També cal prendre’n 

consciència que aquest material és efímer i en un cert temps quedarà desfasat 

per la qual cosa el docent ha d’anar actualitzant-lo.  

 

Aquest treball ha sorgit arrel de l’experiència adquirida durant les pràctiques, ja 

que l’alumnat va demostrar estar més motivat quan se li ensenyava els 
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continguts a través de la seva música de consum i conseqüentment l’increment 

del rendiment i de les qualificacions obtingudes.  

 

També és un material que servirà per a que l’alumnat gaudeixi a l’hora de 

treballar els continguts, pel fet que la formació teòrica queda en segon lloc, 

donant pas l’aprenentatge informal, més intuïtiu i sensorial el qual estimula la 

seva creativitat. 

La música és la voluptuositat de la imaginació 

Eugène Delacroix 

 

8. VALORACIONS PERSONALS 

 

Abans d’iniciar el treball, tenia clar que ho volia realitzar entorn a la música 

popular, després de comprovar com l’alumnat mostrava més atenció amb la 

música que ells escolten a diari. Una de les qüestions que em vaig plantejar va 

ser, que a algunes assignatures com l’educació física, sovint realitzen esports i 

activitats que agraden a l’alumnat, a plàstica, en molts casos realitzen obres de 

lliure elecció, perquè no poden treballar també amb el seu estil preferit a l’aula 

de música? 

 

En principi desconeixia si aquest estil era adient per a l’alumnat i vaig arribar a 

pensar si ho aprovarien els docents que aposten per la música clàssica. Doncs, 

no tan sols he descobert que existeixen molts estudis i models que defensen la 

inclusió de la MPA, la qual cosa em va sorprendre, sinó que a més a més, és 

ideal per implementar-la a les aules per la seva senzillesa, la seva facilitat per 

interpretar i a més a més és la que els hi agrada a l’alumnat. Es pot demanar 

més? 

 

Aquest projecte, tan sols és una mostra, però el meu treball no finalitza aquí. La 

meva intenció és seguir treballant, ja sigui aprenent a utilitzar noves eines i 
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recursos, augmentant el volum del meu llibre i actualitzant-me de tant en tant 

amb el repertori musical per estar a la “moda” de l’alumnat.  

9. AGRAÏMENTS 
 

Vull donar les gràcies en primer lloc als professionals de l’ensenyament de 

música que han col·laborat en la realització d’aquest treball, especialment a 

Mateu Vila per facilitar-me informació rellevant i per permetre’m realitzar les 

enquestes al seu centre, juntament amb Joan Crespí. També vull agrair a la  

tutora del treball per els seus consells i els seus suggeriments aportats. 

Tampoc vull oblidar l’ajuda d’altres professionals de la docència com Mª 

Victòria Riutord pel seu recolzament i Margalida Vicens per les seves 

aportacions. També vull anomenar a la meva tutora de pràctiques per donar-me 

l’oportunitat d’impartir la UD d’aquest treball al seu centre i permetre’m així 

endinsar-me dins el procés d’ensenyament de la meva pròpia proposta. I per 

últim, no poden faltar els professors del màster que sense els coneixements 

que m’han transmès, aquest treball no hauria estat possible. 
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ANNEX I. ENQUESTES SOBRE GUSTOS MUSICALS I RESULTATS 

 
Document 1. Enquesta sobre els gustos musicals 
 

ENQUESTA SOBRE ELS GUSTOS MUSICALS 
 

Aquesta enquesta és anònima, així que pots respondre amb sinceritat! 
 

       Curs/edat: 
 

1. Quin estil, gènere o subgènere musical t’agrada més?  

 
2. Escriu el nom de tres artistes (cantautor, dj, raper...) i tres grups 

musicals que t’agradin. 

Artistes     Grups 
1)      1)      
2)      2)      
3)      3) 
 
 

3. Amb quin estil t’agrada més treballar a les classes de música (o quin 

t’agradava en el cas que no cursis música enguany). Perquè? 

 
 

4. En quin idioma sols escoltar la música cantada? (Marca una casella). 

 

      Anglès          Castellà          Català          M’és igual           Altres         De tot 
 

 
5. Indica en quin grau t’agraden els següents estils musicals: (5: molt;               

4: bastant ;   3: segons què ;   2: poc ;   1: gens ;   0: no el conec ). 

Clàssica     Hip hop 
      

 Rock      Regueton 
      
 Pop      Jazz 
      
 House      R&B 
 
 Patxanga     Folk 
  
Alguna cosa interessant que vulguis aportar? (ho pots escriure al darrere). 

Gràcies per la teva col·laboració! 
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Taula 6. Taula de l’alumnat entrevistat per cursos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Resultats de les enquestes   
 

Figura 1. Preferències estilístiques
      

Taula 7. Idioma de la música que 
escolten

 
 

  
 

 
 

Taula 8. Els grups i els artistes més nombrats 
 
 

Núm. Artistes Alumnes Grups Alumnes 
1 Nicky Jam 14 Els Catarres 29 
2 Malú 13 Txarango 28 
3 Enrique Iglesias 10 One Direction 15 
4 Arce 9 Sweet California 15 

5 Melendi 9 AC/DC 13 

6 David Guetta 9 Natos y Waor 14 

7 Pitbull 9 Auryn 9 

8 Skrillex 8 Beatles 8 

9 Martin Garrix 6 Sopa de Cabra 7 

10 Pablo Alboran 6 Coldplay 6 

11 Ariadna Grande 6 Maroon 5 6 

12 Ed Sheeran 6 Rollng Stones 6 

 
 
 
 
 

Pop 

Rock 

Electrònica 

Rap 

Reggaeton 

Enquestes realitzades 
per cursos 

Curs Alumnes 

1r 46 

2n 18 

3r 46 

4rt 8 

Idioma  Alumnes 

Anglès 39 

Castellà 35 

De tot 28 

Català 20 

M’és igual  9 

Altres 4 
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Figura 2. Grau del gust segons el gènere 
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ANNEX II. GRAELLA DELS PRINCIPALS MÈTODES ACTIUS MUSICALS I LES CARACTERÍSTIQUES 

Taula 9. Característiques dels mètodes actius 

AUTOR CARACTERÍSTIQUES 
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Tònica –Do (John Curwen) X X X                  

Chevais  X  X X X     X          

Montessori       X X X X X     X     

Dalcroze    X  X   X  X  X X X    X  

Dewey         X            

Willems   X X X X  X X  X  X X X X X X   

Martenot    X X X  X   X   X     X X 

Ward  X   X X              X 

Orff Schulwerk    X  X   X  X X X  X  X    

Kodaly X X  X X X      X  X   X    

Suzuki    X       X X  X      X 

Paynter    X        X   X      

Schaffer    X          X  X     

Integral (Violeta Hemzy)   X  X X     X  X    X    

Wytack    X X        X  X      

Tomatis        X X       X     

Delalande    X       X    X      

Electroacústics (Yamaha)    X        X  X X      

Rahne    X       X     X     

Dankmar Venus    X       X          
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Els aspectes més destacats de cada autor estan marcats en groc. 

AUTOR CARACTERÍSTIQUES 
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Tònica –Do (John Curwen)                     

Chevais   X                  

Montessori  X X            X X     

Dalcroze  X X        X X  X       

Dewey                     

Willems  X        X X          

Martenot   X       X X          

Ward                     

Orff Schulwerk X X X X X     X   X        

Kodaly X   X              X   

Suzuki X X    X X              

Paynter  X    X  X X       X   X  

Schaffer  X      X X X X          

Integral (Violeta Hemzy) X  X X  X    X X X  X       

Wytack X          X  X        

Tomatis  X  X        X   X      

Delalande X X X             X     

Electroacústics  X    X           X    

Rahne      X        X    X X  

Dankmar Venus      X  X            X 
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ANNEX III. MATERIAL DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Taula 10. Matriu d’avaluació dels  musicogrames 

Matriu d’avaluació dels musicogrames 

Nom Nota 35 Estructura 20 Parts 10 Temps 10 Comentaris 10 Fitxa 15 Data Comentari 

  10 

L'estructura 
està 

perfecta. 
 

10 

 
Has indicat 

perfectament 
les parts de 

la cançó. 
 

10 
El temps indicat 
és exacte al de 

l'obra. 
10 

 
Has indicat 

bastants 
comentaris i 

són 
correctes. 

 

10 

La fitxa està 
perfectament 
emplenada 

 

10 

El treball s'ha 
entregat en la 

data 
corresponent. 

 

 

  9 
L'estructura 
està molt 

bé. 
8 

 
La majoria 
de les parts 
indicades 

són 
correctes. 

 

9 

Hi ha alguna 
petita diferència 
amb el temps 

indicat i el temps 
real. 

9 

Has indicat 
uns quants 
comentaris i 

són 
correctes. 

9 

La fitxa està 
emplenada 
menys la 
part dels 

subgèneres. 

5 

El treball s'ha 
entregat un 
dia més tard 
de la data 

corresponent. 

 

  7 

 
L'estructura 

està bé 
encara que 

hi ha 
alguna 
errada. 

 

7 

Algunes 
parts estan 
bé, encara 
que hi ha 
alguna 
errada. 

7 

Has indicat 
aproximadament 
el temps de les 

seccions. 

7 

Has indicat 
alguns 

comentaris 
encara que 
alguns són 
incorrectes. 

8 

La fitxa està 
emplenada 
encara que 

falten alguns 
elements. 

3 

El treball s'ha 
entregat dos 
dies més tard 

de la data 
corresponent. 

 

  5 

 
L'estructura 

és 
millorable. 

 

5 

 
Hi ha 

algunes 
parts que no 
concorden 

amb la 
cançó. 

5 
Hi ha errades 
considerables 
amb el temps. 

6 

Es podien 
haver inclòs 

més 
comentaris. 

7 

Falta omplir 
la part dels 
timbres a la 

fitxa. 

1 

El treball s'ha 
entregat 

bastant és 
tard de la 

data 
corresponent. 
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  3 

 
L'estructura 

que has 
indicat té 

poca 
relació amb 

la peça 
escollida. 

 

3 

Hi ha poca 
relació entre 

les parts 
indicades i la 

peça. 
 

3 
El temps indicat 
té poca relació 
amb la peça. 

4 

Els 
comentaris 

que has 
indicat no 
són del tot 
correctes. 

 

6 

La fitxa està 
parcialment 
emplenada. 

 

   

  1 

 
L'estructura 

que has 
indicat no 
té relació 
amb la 
peça 

escollida. 
 

1 

No hi ha 
relació entre 

les parts 
indicades i la 

peça. 

1 
El temps indicat 

no correspon 
amb el tema. 

1 

No has 
indicat cap 
comentari 
addicional. 

4 
La fitxa està 
incompleta. 
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Taula 11. Taula de correcció de les exposicions 

Grup Contingut Àudio Claredat Síntesi Originalitat Equitatiu Discurs Temps Nota 

   1 
         

2... 
         

 

Taula 12. Taula de correcció dels comentaris 

Nom Data Formalitat Coneixements Continguts Apartats Crítica Nota 

Alumne 1        

Alumne 2...        

 

Taula 13. Dades orientatives per emplenar la taula dels comentaris 

 
Data 

d’entrega 
 Formalitat  

Coneixements 

adquirits 
 

Apartats 

Inclosos 
 Crítica 

10 Puntual 10 Correcta 10 Molts 10 Tots 10 Bona 

7 1 dia tard 8 A mà 7 Bastants 7 Desordenats 7 Moderada 

4 
2 dies 

tard 
8 

Tamany 

inadequat 
4 Pocs 5 En falta un 4 Baixa 

2 
Més de 2 

dies 
5 

Brut o 

tatxat 
1 Insuficients 3 

En falten 

dos 
3 Nul·la 

 

Taula 14. Taula per a elaborar les qualificacions definitives 

Nom Musicograma 

(40%) 

Treball/exposició 

(30%) 

Comentari 

(20%) 

Actitud 

(10%) 

Tema 

(+1) 

Nota 

Alumne 1       

Alumne 2       

 

Experiència de l’aplicació pràctica 

Figura 3. Qualificacions de 4rt d’ESO 

 

Gràfic extret de la memòria de pràctiques sobre les qualificacions dels alumnes de 4rt d’ESO. 
 

Qualificacions 4rt d'ESO 

Més de 9 

Entre 7 i 9 

Entre 5 i 7 

Suspesos 
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Material per a l’alumnat 

 
Document 2. Musicograma per realitzar a classe 
 

MUSICOGRAMA 
 

 

         Tema: Rather be 
Autor: Clean Bandit feat. Jess Glynne 

 

 
   0:00             15                 30                45               1:00       15                30               45               2:00             15                30               45              3:00    15           30              45
                            
                      

 
 

 
 
 
 
 
 

INTRO VERS 
(A) 

VERS 
(A’) 

Ç9 

PONT CORO 
(B) 

DROP 
(E) 

A PONT A B    E        PONT 
(INT.) 

   B   E       O 
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Document 3. Tasca 1, Musicograma per a l’alumnat 

 

 

 

 

Nom:     Grup: 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

MUSICOGRAMA  

 Tema: 

 Autor: 

 Estil: 

 Timbres: 
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Seqüenciació de les activitats i taula de coherències 

 
 
Taula 15. Seqüenciació de les activitats 
 
NIVEL D’ESTUDIS PERÍODE DURADA CURS ANY 

Secundària 
Segon 

trimestre 
7 Sessions 4rt 

2014 - 
2015 

MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Música 

La música electrònica. Aquesta unitat didàctica permetrà a l’alumne conèixer els 
orígens de la música electrònica, les principals característiques i les parts d’un tema 
electrònic. A més, aprendrà a analitzar un tema i a composar mitjançant un programa 
de samplers amb un estil proper a ell. 

Sessions Activitat Metodologia Temps Organització Recursos 
Instruments 

avaluació 

S
e
s
s
ió

 1
 

Prova inicial 
Coneixements 

previs 
20’ Individual 

 
-Fulls de les proves 
-Guió professor 
-Reproductor 
-Llapis i gomes 
 

Prova qualitativa 

Presentació 
Prezi dels orígens del la 
música electrònica i el 
house 

Presentació teòrica 
i visual 

25’ Individual 

 
-Presentació (ordinador, 
altaveus i PDI.) 
-Quaderns 
-Bolígrafs 

 

Observació de 
l’actitud i 

comportament 

S
e
s
s
ió

 2
  

 
Explicació de les 
característiques, els 
samples, l’equalitzador i 
anàlisi d’un tema 
electrònic 
 

Presentació teòrica 
i auditiva 

15’ Individual 

 
-Presentació (ordinador, 
altaveus i PDI) 
-Fulls per apunts 
-Bolígrafs 
 

Observació de 
l’actitud i 

comportament 
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Realització del 
musicograma a clase 

 
 

Exercici auditiu i 
escrit 

 
20’ 

 
 

Gran grup 

 
-Presentació (ordinador, 
altaveus i PDI) 
-Fulls per apunts 
-Bolígrafs 
 

Participació de 
l’alumnat i 

observació de les 
errades 

Assignació de la Tasca 1 
(Musicograma) 

Explicació. 10’ Individual 
-Fulls per apuntar 
-Bolígrafs 

Observació de 
l’actitud i 

comportament 

S
e
s
s
ió

 3
 

Explicació dels 
subgèneres del house 

Exercici auditiu i 
comentat 

20’ Gran grup 

 
-Presentació (ordinador, 
altaveus i PDI) 
-Fulls per apunts 
-Bolígrafs 
 

Participació de 
l’alumnat 

Assignació de la Tasca 2 
(Treball grupal) 

Explicació 10’ Grups de 3 
-Fulls per apuntar 
-Bolígrafs 

 
Observació de 

l’actitud i 
comportament 

 

Recerca amb els 
ordinadors  

Recerca guiada 20’ Grups de 3 
 
-Netbooks per a l’alumnat 
 

 
Observació de 

l’actitud , 
comportament i 

participació 
equitativa 

 

S
e
s
s
ió

 4
 

Explicació de com es 
desenvolupa una 

exposició 
Presentació teòrica 15’ Individual 

 
-Presentació (ordinador, 
altaveus i PDI) 
-Fulls per apunts 
-Bolígrafs 

Observació de 
l’actitud i 

comportament 

Identificació dels 
subgèneres 

 
 

Exercici pràctic 
auditiu 

15’ 
 

Individual 

 
-Fulls en blanc 
-Bolígraf  
 

 
Correcció de 

l’activitat  
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Demostració de la 
creació d’un tema bàsic 

Explicació 
participativa 

10’ Gran grup 
-Ordinador amb connexió, 
PDI i altaveus 

Observació de la 
participació 

Assignació de l’activitat 
opcional 

Explicació 5’ Individual 

 
-Fulls per apuntar 
-Bolígrafs 
 

Observació de 
l’actitud i 

comportament 

S
e
s
s
ió

 5
 

Exposicions Presentació 45’ Grups de 3 
-Ordinador amb connexió, 
PDI i altaveus 

Observació de 
l’actitud i 

comportament 

S
e
s
s
ió

 6
 

Exposicions Presentació 45’ Grups de 3 
-Ordinador amb connexió, 
PDI i altaveus 

Observació de 
l’actitud i 

comportament 

S
e
s
s
ió

 7
 

Recollida i audició de les 
composicions 

Audició i crítica 35’ Gran grup -Ordinador i altaveus 
Participació i 

comportament 

Avaluació del professor  10’ Individual 
-Fulls de l’avaluació 
-Bolígrafs 

Observació de 
l’actitud i 

comportament 
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Taula 16. Taula de coherències de les tasques  
 
 

TASCA 
OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 

CONTINGUTS CRITERIS 

 D’AVALUACIÓ 
Conceptuals Procedimentals Actitudinals 

Musicograma a, c,d,e,f, g CA, M, CIMF, TIC, CL, AA AIP b, c, d, e, f g l, m, n a, c, d, e, f, g, h 

Treball Grup 
a, b, c, d, g, 

h, i 
CA, CIMF, TIC, SC, CL, AA, AIP a, b, d, e, f h, i l, n, o a, b, c, d, g, h 

Comentari a, b, c, d, e CA, TIC, CL, AA, AIP a, b, c, d, e, f k n a, b, c, d, e, f 

Composició a, d, e, f, g, i CA, M, CIMF, TIC, CL, AA, AIP b, c, e, f j l, m a, d e, g, i 
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Document 4. Avaluació del docent 

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL PROFESSOR PER PART DELS 
ALUMNES 

Valorar de 1 a 4  

Clau: 1: no ; 2: poques vegades ; 3: gairebé sí ; 4: sí 

1. Classes 
 

 Duu preparat lo que es farà a classe.  

 Coneix bé l’assignatura.  

 Contesta amb respostes adequades a les preguntes dels alumnes. 

Observacions: 

2. Clima de classe 
 

 Sap crear i mantenir un bon ambient de treball a classe.  

 A les seves classes no es perd el temps; hi ha un clima de treball que 
permet treure un bon profit de les mateixes. 

 Les tasques que mana estan bé, ni massa i massa poc. 

Observacions: 

3. Explicacions. 
 

 Explica amb claredat; entenem el que ens diu.  

 El que explica té sentit .  

 Ens dona exemples (sons, vídeos, mostres...). 

Observacions: 

4. Actitud. 
 

 El seu comportament contribueix a que s’estudiï l’assignatura més a gust.  

 És amable amb vosaltres. 

 Us escolta quan teniu res a dir i ajuda quan ho necessitau. 

Observacions:



 

71 

 

ANNEX IV. FRAGMENTS DE MÚSICA CLÀSSICA A LA MÚSICA POPULAR 

ACTUAL 

 

Tributs 
 
AUTOR TÍTOL COMPOSITOR ESTIL 

Yngwie Malmsteen Adagio in g minor Albinoni Rock 

Ulytau Tocatta i Fuga  Bach Rock 

Bobby Mcferrin Partita 3 violin (Youtube) Bach A capella 

Class X Tocatta i Fuga Bach Rock 

Jethro Tull Boureé Bach Jazz/Rock 

Class X Coriolan Overture Beethoven Rock 

Eddie Van Halen Fur Elise Beethoven Rock 

Steve Vai Beethoven 5th Beethoven Rock 

Mago de öz El santo grial Brahms Rock 

Rank 1  The Anthem 2003 Mozart Trance 

Dark Moor Marxa Turca Mozart Rock 

Frank Zappa Bolero Ravel Jazz 

Dr Viossy 24 Capriccis Paganini Rock 

Therion Overture (Rienzi) Wagner Metal 
gòtic 

 
Mescles 
 
AUTOR TÍTOL COMPOSITOR OBRA ESTIL 

Sweetbox Everything’s gonna 
be alright 

Bach Suite 3. Aria Sol Pop 

Mobb Deep If these Walls 
Could Talk 

Beethoven Para Elisa Rap 

Alicia Keys  Beethoven Claro de luna Pop 

Atmosphere The River Beethoven Claro de Luna Rap 

Alicia Keys Piano & I Beethoven Claro de Luna R&B 

Baron Rojo Breakthoven Beethoven Simfonia 9 Rock 

Alicia Keys As I am Chopin Nocturn 20 Pop 

Miri Ben-Ari New World 
Symphony 

Dvôrak Simfonia del nou 
món 

Rap 

Nack & Arma 
Blanca 

La Misión Dvôrak Simfonia del nou 
món 

Rap 

Tïesto Elements of life Händel Sarabande Dance 

BodyRockers Handel in your face Händel Sarabande Pop/dance 

Evanessence Lacrymosa Mozart Lacrimosa Rock 

213 My dirty ho Mozart Lacrimosa Rap/R&B 

2Arc Kevés Dolog Mozart Lacrimosa Rap 

Chino XL Even if It Kills Me Mozart Simfonia 40 Rap 

Louchie Lou & 
Michi One 

10 Out of 19 Mozart Simfonia 40 Rap/R&B 

Rapsody Prince Igor Borodin Dances 
Polovsianes 

Rap 

Beyoncé Ave Maria Schubert Ave Maria Pop 

Orelsan No life Vivaldi Quatre estacions  
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Overtures 
 
AUTOR TÍTOL COMPOSITOR OBRA ESTIL 

Lady Gaga Alejandro Monti Czardas Pop 

Waka Flocka Flame ft. 
Ra Diggs 

Live by the Gun Mozart Lacrimosa Rap 

Kayne West Runaway Mozart Lacrimosa R&B 

 
 
Fragments inclosos 
 
AUTOR TÍTOL COMPOSITOR OBRA TEMPS ESTIL 

Eminem Brainless Bach Tocatta i fuga 0:49 Rap 

Muse United States of 
Eurasia 

Chopin Nocturn 2 3:43 Indie 

Rare Bird Flight Ravel Bolero 5:52 Rock 

James Gang The Bomber Ravel Bolero 3:28 Pop 

Big Dada Showtime Ravel Bolero 0:06 Rap 
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ANNEX V. GLOSSARI 

 

Alteració: Accident que pot figurar en l'armadura o bé en el curs d'un passatge. 

 

Articulació: emissió clara, precisa, nítida, dels diversos sons d'una frase 

musical. 

 

Baix obstinat: motiu melòdic que es va repetint sempre igual en el baix, 

mentre les parts superiors desenvolupen una sèrie de variacions o, a vegades, 

una melodia contínua. 

 

Break: és una ruptura del ritme dins una mateixa peça o tema. 

 

Dinàmica: valor relatiu de la intensitat sonora en una composició i, en 

conseqüència, en la seva interpretació. 

 

Drop: El drop és una part de la música electrònica i es refereix al punt més 

culminant del tema, és a dir, l’explosió.  

 

Dubstep:  es un gènere de ball que combina estils com el drum and 

bass, jungle, i reggae. El seu so es caracteritza per les sèries de loops amb  

línies de baix molt marcades i patrons rítmics, samples trossejats i alguna veu. 

 

Forma musical: mode d'organització d'una idea musical segons un determinat 

ordre o sistema que permet de copsar l'obra en la seva totalitat. 

 

Harmonia: Estructura d'una obra o d'un fragment musical, considerada des del 

punt de vista dels acords i de les relacions entre ells per a formar idees 

musicals. 

 

Loop: sèrie de notes o sons en forma de reiteració. Pot ser una part d’una 

cançó editada i sincronitzada per a repetir-se indefinidament. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Drum_and_bass
https://es.wikipedia.org/wiki/Drum_and_bass
https://es.wikipedia.org/wiki/Jungle
https://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
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Música popular actual: també coneguda com música urbana, és la música de 

masses, que atreu a la societat en general i gaudeix d’una projecció 

internacional. Aquest terme engloba, entre altres, el conjunt de manifestacions 

musicals actuals como el pop, rock, rap, heavy, techno, etc. 

 

Musicograma: dibuix o gràfic que ajuda a comprendre la música, a mirar-la i a 

escoltar-la de forma activa. Es una representació el més gràficament  possible 

del  que succeeix a una obra musical.  

 

Pentatònic –a: Dit del sistema musical en què s'utilitzen únicament les escales 

de cinc tons. 

 

Rap: estil musical i d'expressió sorgit a mitjan dels anys setanta als barris 

deprimits de Nova York, combinació de música disco, el breakdance i els 

eslògans dels grafits del carrer. 

 

Reggaeton: variant molt lleugera i particular del reggae amb influències del 

rap, el hip hop i els ritmes llatins com ara la bomba i la salsa. 

 

R&B: música popular pròpia dels negres nord-americans, emprada sobretot en 

el ball, que té una base predominantment rítmica, a la qual es superposen 

melodies provinents del gospel i del blues. 

 

Sample: mostra digital d’una onda sonora d’àudio en un particular punt del 

temps.  

 

Instrumental Orff: és un mètode pedagògic per a l’ensenyament musical que 

va ser creat a l’any 1930 per el musicòleg i compositor Karl Orff. Amb aquesta 

obra Orff introdueix els instruments de percussió dins de l’ensenyament escolar 

entre els quals trobam maraques, claus, cròtals, campanes, triangles, 

panderetes, i altres de làmines com carrillons, metal·lòfons i xil·lòfons.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff
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Timbre: Qualitat física d'un so determinada per la intensitat relativa dels 

harmònics d'una ona sonora i la seva evolució temporal, la qual permet 

classificar o comparar diferents fonts sonores. 

 

Tònica: Primer grau de l'escala heptatònica, de la qual és la nota central. 

 

Transposició: Modificació de l'altura d'un senyal sonor. 

 

Aquestes definicions s’han extret de diverses fonts22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22  
Cercaterm.cat (alteració, articulació, baix obstinat, dinàmica, forma musical, harmonia, 
pentatònic –a, rap, reggaeton, timbre, tònica, transposició); djinc.org/glosario (break, loop, 
sample ); educacontic.es (musicograma) definició pròpia (drop, dubstep, música popular actual, 
R&B, instrumental Orff). 
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ANNEX VI. LLIBRE DIGITAL: MÚSICA D’AVUI 
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ANNEX VII. CD AMB ELS ÀUDIOS I EL LLIBRE DIGITAL 

 

Àudios de la unitat didàctica 

1. Subgèneres del house 

1.1. Presentació subgèneres 

 Acid house 

 Balearic 

 Bubblegum 

 Chicago 

 Deep house 

 Diva house 

 Electro swing 

 Electro 

 French house 

 Funky house 

 Garage  

 Hip house 

 Minimal 

 Progressive 

 Tribal 

 

1.2. Activitat identificació de subgèneres 

 

2. Àudios musicograma 

2.1. Tema complet (Rather be – Jess Glynne) 

2.2. Intro 

2.3. Vers 

2.4. Pont 

2.5. Coro 

2.6. Estribillo 

 

Àudios del llibre digital 

 Acords 

 Articulació 

 Música de cambra 

 Musicograma 

 Pentafonia 

 Piano  

 Tempo  

 Versió 


