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Resum i paraules clau 

En els darrers anys s‟han fet importants descobriments en la recerca de com les persones 

aprenen més i millor. Aquests descobriments s‟intenten incorporar progressivament a les 

escoles, analitzant cada situació i fent els canvis necessaris, cercant el benefici dels alumnes. 

La música és una disciplina completíssima que permet enriquir-se a tots aquells que 

l‟experimenten. 

Quan enfoquem la música, plena de qualitats de per sí, amb la visió innovadora de la qual 

parlem aquells que ens dediquem a l‟educació amb la implicació i responsabilitat que aquesta 

requereix, les possibilitats es multipliquen. 

Aquest treball pretén justificar la importància de la música en el currículum, deguda a la seva 

potencialitat, així com pretén ser un exemple d‟aplicació pràctica d‟innovació educativa. 

Paraules clau: Innovació educativa, potencialitat de la música, projecte musical, 

aprenentatge. 

 

Abstract and keywords 

In recent years important discoveries have been made in the field of researching how people 

learn more and better. These discoveries are intended to be incorporated progressively into 

schools, analyzing each situation and making the necessary changes, prioritizing the benefit of 

the students. 

Music is a very complete discipline that enriches everyone who experiences it. 

When we focus on music, full of qualities itself, with the innovative vision taken by those 

who work on and dedicate ourselves to education with the involvement and responsibility that 

this requires, the possibilities are multiplied. 

This paper aims to justify the importance of music in the curriculum, due to its potential, as 

well as it aims to be an example of practical application of educational innovation. 

Keywords: Educational innovation, potentiality of music, musical project, learning. 
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Objectiu 

Determinar els beneficis educatius de les diferents fases d‟un projecte musical com a exemple 

d‟innovació educativa. 

 

Agraïments 

Al meus dos tutors de pràctiques de la universitat, Pere Alzina i Isabel Carnero, responsables 

de gran part dels meus aprenentatges en educació, sobretot gràcies als seus feedbacks 

constants. 

A les meves tres tutores de pràctiques, la de cada etapa, Teresa Riudavets, Clàudia Barberán i 

Albina Freitas, per ser un model a seguir. 

A la meva família, pel seu suport incondicional i ininterromput. 

A tots els fillets i filletes, per ensenyar-me tant, per contagiar-me tanta motivació i per haver 

despertat en mi una nova passió i vocació. Per ser els meus millors mestres. 
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1. Introducció 

Aquest treball s‟elabora al llarg del 4t curs del Grau en Educació Primària i, tot i tenir un tema 

específic, no pot deslligar-se dels coneixements generals que s‟han anat adquirint al llarg 

d‟aquests quatre anys. 

Està fet de tal manera que em serveixi a jo fer-lo, com a recull d‟aquests quatre anys 

d‟aprenentatges intensos ininterromputs, i per tal que serveixi a aquell que el pugui llegir, 

com a recull del que, a l‟any 2019, sembla que és més adequat fer per complir el nostre 

objectiu: complir amb la responsabilitat tan gran que tenim d‟ajudar els futurs ciutadans, que 

ja són persones amb identitat pròpia, a saber, saber ser, saber fer i saber estar. A ser 

competents i capaços. I, per altra banda, aquest treball també està fet perquè em serveixi a jo 

veure com puc aplicar tots aquests nous coneixements adquirits, tot el que he anat aprenent al 

llarg d‟aquests 4 anys, a la meva passió (que abans d‟embarcar-me en aquest projecte de ser 

mestra era “la meva passió” i ara és “una de les meves passions”), i fer d‟aquesta combinació 

una potent eina d‟innovació educativa, i que de la mateixa manera serveixi a qui el pugui 

llegir, amb la mateixa intenció. Aquesta pretén ser la meva aportació.  

No hi ha cites textuals, i aquesta és un decisió personal, perquè em serveix llegir però no em 

serveix tornar a escriure el que altres ja han escrit (tampoc sé si serveix als altres...). Em 

serveix relacionar coneixements i aplicar-los en el dia a dia, poder aplicar el que ja es sap a la 

meva realitat. I la meva realitat és que som músic i que vull ser mestre. Pretén ser un treball 

proper, real, de lectura fàcil i útil per qualsevol mestre, especialment de música, amb voluntat 

de conscienciar el lector d‟allò que en aquest treball s‟exposa. 

 

1.1 Justificació del treball 

Començo parlant en termes d‟educació en general, que és el que m‟emporto d‟haver estudiat 

aquesta carrera. Però havíem de concretar, i la disciplina on puc treure més suc de tots aquests 

aspectes, que és la que més m‟apassiona, és la música. I, de fet, considero que no se li dóna la 

importància que mereix. És per això que aquest treball pretén alhora ser un recull de tot el que 

he après al llarg d‟aquests 4 anys, així com demostrar que tot el que es parla en innovació 

educativa es pot aplicar a la música i, alhora, la música ens ho proporciona per sí mateixa. En 
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altres paraules, com la música pot aprofitar-se de les noves tècniques/estratègies educatives i 

com aquestes poden aprofitar-se de la música. Podríem parlar d‟una relació de mutualisme. 

Aquesta és la intenció d‟aquest treball. Fer un recull, com a tancament de grau, de tots els 

aprenentatges, relacionar-los amb la disciplina que més m‟apassiona i concretar en un 

exemple pràctic, el projecte musical, on poden confluir els nous aprenentatges i la meva 

passió. 

 

1.2 Estructura i forma del treball 

Després d‟una presentació i introducció necessàries per entendre aquest treball, segueix el 

cos. En primer lloc es parla de coneixements generals sobre educació. En segon lloc, es parla 

dels beneficis de la música, universalment coneguts, relacionats amb els aprenentatges 

adquirits al llarg d‟aquest grau. Aquest apartat del treball està elaborat a partir de la 

bibliografia i a partir del treball de camp (entrevistes a mestres i qüestionaris a alumnes). En 

tercer lloc, i com a proposta pràctica i personal, trobem com posaríem en pràctica aquesta 

combinació d‟aprenentatges amb aquesta meravellosa disciplina. 

Enlloc de dedicar un apartar al marc teòric, que vol incloure què és el que s‟ha demostrat que 

realment aconsegueix un aprenentatge significatiu dels alumnes, he optat per anar fent 

referències a la teoria al llarg del treball quan crec que pot ser útil, ja que aquesta és la manera 

en què jo entenc la teoria. No té cap sentit separar-la. És allà, i hi accedim quan la necessitem, 

com a referència, quan ens pot ajudar, i la personalitzem, perquè l‟hem d‟adequar a cada 

situació d‟aprenentatge, a cada moment, a cada persona. 

 

1.3 Contextualització 

No oblidem que el principal objectiu de l‟escola és educar persones, possibilitar i acompanyar 

el seu creixement i formació integrals, de manera que es converteixin en ciutadans feliços, 

responsables, capaços, integrats en la societat i actius per participar d‟ella i millorar-la. No és 

estrany, doncs, que en els darrers anys hagi sorgit un bon nombre d‟educadors que 

contínuament investiguin la manera de trobar una base científica per entendre el procés 

d‟ensenyament-aprenentatge i, per tant, poder dissenyar metodologies i estratègies que 



M. Gual - La capacitat educativa dels projectes musicals 

7 
 

permetin als alumnes adquirir els coneixements i competències de forma eficaç. També van 

apareixent noves metodologies que es van posant en funcionament amb més o menys 

repercussió a les aules i duració en el temps. L‟aprenentatge cooperatiu, l‟ensenyament per 

projectes o la incorporació de les noves tecnologies (TIC) al treball de l‟aula i com a eina de 

comunicació amb les famílies en són exemples. 

Aquestes propostes no han estat ni seran la solució màgica que ho arregli tot. I això és degut 

precisament a la diversitat dels nostres alumnes. Mai una sola estratègia serà vàlida o 

adequada per a tots els alumnes, perquè en realitat són tots distints entre sí. Segons la 

bibliografia, cada persona té una manera diferent de pensar i d‟aprendre, és a dir, cada alumne 

té un estil d‟aprenentatge propi, en part motivat pel seu caràcter i circumstàncies prèvies, i en 

part per la seva evolució i influència rebuts durant la seva etapa d‟escolarització. Per tant, en 

qualsevol àmbit en què tingui lloc l‟aprenentatge, no només en el pla educatiu, hi ha un gran 

interès en conèixer els mecanismes, processos i lleis que regulen l‟aprenentatge, i és aquest un 

dels principals objectius dels investigadors en educació. 

Crec que ja podem afirmar que qualsevol mestre d‟avui en dia cerca l‟aprenentatge 

significatiu dels seus alumnes. En el dia a dia trobem accions, comentaris, activitats, 

estratègies, gestos, que aconsegueixen tenir els alumnes motivats i també aconsegueixen 

d‟ells un aprenentatge significatiu. I en trobem d‟altres que no. No totes funcionen sempre, i 

aspectes com les característiques del grup classe, l‟actitud del mestre, el protagonisme que 

adquireix l‟alumne en el seu propi aprenentatge i molts altres factors poden influir en el 

resultat de les activitats proposades.  

La diversitat dels nostres alumnes, que és la nostra riquesa, fa que no existeixi una recepta 

màgica que funcioni sempre ni per a tots, i l‟èxit dependrà dels recursos del mestre i de la 

seva capacitat d‟adaptació a cada moment, com ja s‟ha dit. Parlem de diversitat en capacitats, 

en coneixements previs, en interessos i il·lusions, en situacions socials, personals i familiars, 

en la motivació cap a l‟esforç i l‟aprenentatge. Aquesta diversitat, que aparentment dificulta la 

nostra feina, és en realitat enriquidora, ja que ens dóna l‟oportunitat de treballar amb persones, 

de superar reptes, d‟innovar contínuament, i ens obliga a disposar d‟una gran quantitat de 

recursos i estratègies didàctiques i humanes amb les quals adaptar-nos a la realitat del dia a 

dia. 

El principal objectiu de la metodologia que es proposi el mestre ha de ser la d‟aconseguir un 

aprenentatge significatiu en els alumnes, a més d‟una educació integral que els permeti ser 
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competents com a ciutadans. En aquest sentit, és molt important l‟actitud del mestre, el paper 

de les emocions i el protagonisme que assumeix l‟alumne en el seu propi aprenentatge. Per 

tant, i entre altres coses, és important que l‟actitud i exemple diari del mestre transmeti una 

sèrie de valors com la constància, l‟esforç, la responsabilitat, la tolerància, l‟educació i la 

cortesia, l‟eficàcia, el respecte, la igualtat, la inclusió i una gestió equilibrada de les 

dificultats. També s‟ha de fer veure que el centre i objectiu de l‟enorme esforç que suposa el 

sistema educatiu és l‟alumne i l‟educació que en pugui rebre, i que per tant l‟ha de respectar i 

treure‟n el màxim profit. 

Tots aquests aspectes són de cada vegada importants per més membres de la comunitat 

educativa i la seva aplicació als centres educatius, tot i ser relativament lenta, és necessària i 

progressiva. Entendre totes aquestes coses ens ajuda a saber quin hauria de ser el futur de 

l‟educació i a pujar-nos al tren de l‟educació moderna i innovadora, alerta, ben entesa. 

Per als que ja eren mestres, adaptar-se a aquesta nova manera de treballar els implica, per una 

part, una adequada i contínua formació, ja que com més formats estiguin els mestres, major 

serà l‟èxit de la seva pràctica. Per l‟altra, rompre amb els esquemes amb què vàrem aprendre 

quan érem joves i ser capaços d‟obrir la ment a noves maneres d‟exercir la professió docent. I 

això no és fàcil, però val la pena. El desig és que cada vegada siguem més els mestres que ens 

volem situar a la part del davant de la innovació educativa i entre tots, amb petites passes, 

canviar el món. 

 

1.4 Un aclariment... Què és innovació? 

Sovint confonem el terme innovació amb la tecnologia, i de fet donem a la tecnologia un 

significat que no li correspon. Comunament s‟entén per tecnologia el tema dels dispositius 

electrònics (ordinadors, telèfons mòbils, tauletes…). I per tant relacionem directament 

innovació amb dispositius electrònics. Però el terme tecnologia es refereix a qualsevol eina 

que ens serveix per desenvolupar-nos en una àrea, és a dir, instruments, recursos o 

procediments emprats en aquell camp o sector. 

Quan parlem d‟innovació també incloem el fet de fer les coses diferents, pel simple fet de fer-

les diferents, emprant les noves idees en educació, sense analitzar i reflexionar de quina 

manera les posem en pràctica i quin serà el seu profit i, el més important, benefici pels 

alumnes. Fer-les diferent del que es feia fa uns anys, perquè allò està antiquat o fins i tot 
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“passat de moda”. Però el cert és que de l‟educació que entenem com tradicional no ho podem 

rebutjar tot automàticament, per sistema. Molts aspectes són vàlids i de fet no els hauríem de 

perdre de vista. No tot és blanc o negre. No es tracta de prohibir-se en tots els sentits 

l‟educació tradicional i obligar-se a fer-ho tot nou. Es tracta d‟analitzar acuradament què és el 

que funciona, què és el que no, i què podem i hem de fer per millorar-ho. Però no rebutjar-ho 

al 100% i canviar-ho tot. Sense una reflexió enfocada en el benefici dels infants, no té cap 

sentit.  

Quan parlem de les noves tendències en educació com l‟aprenentatge basat en projectes, 

l‟educació emocional i les posem en pràctica… Sabem realment el que estem fent? Tenim la 

informació necessària? Estem prou formats? Estem, per tant, preparats, per aplicar aquestes 

tècniques i ho fem amb la consciència, la responsabilitat i l‟esperit crític que requereixen? 

Acceptar les coses com són i actuar amb automatisme, no fer res per evolucionar, és estar 

estancat. Aplicar una estratègia “innovadora” a la manera “tradicional” és, de la mateixa 

manera, estar estancat. Innovar és analitzar, fer reflexió i actuar segons els resultats d‟aquest 

procés, cercant el benefici de tots i cada un dels fillets que tenim baix la nostra responsabilitat. 

En altre paraules, innovar és pensar si la feina que fem està ben feta o no i, en cas que no hi 

estigui, pensar les millores a fer per tal d‟aconseguir un millor aprenentatge dels alumnes. Es 

tracta de no quedar-se estancat i d‟evolucionar. 

La innovació no és, per tant, un procés tancat. La innovació és un procés que està (hauria 

d‟estar) en contínua revisió. La innovació, com l‟aprenentatge, no s‟acaba mai. Els mateixos 

fillets innoven quan se‟ls ocorre una nova manera d‟afrontar una qüestió i li donen una altra 

perspectiva. Els fillets els hem d‟escoltar, ells també innoven per nosaltres, així com nosaltres 

innovem per ells. És per tant un procés continu i bidireccional, multidireccional.  

Els estudis en neurociència ens donen informació, els estudis de casos pràctics ens donen 

informació, l‟experiència ens dóna informació. Informació que ha de ser emprada per 

millorar, no per canviar i prou. 
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2. Què sabem quant a educació en general? 

En primer lloc faré referència a allò que ja sabem dels teòrics, com a punt de partida abans 

d‟afrontar qualsevol altra part. Aquesta teoria i coneixements són la base de la innovació 

educativa cap a la que volem anar. 

 

2.1 Abans de començar... què sabem? 

El món evoluciona i avui en dia tenim coneixements que abans no es tenien. Gràcies a l‟estudi 

del funcionament del nostre cervell s‟han pogut definir diferents estils d‟aprenentatge. 

Howard Gardner (1995) ens va obrir a comprendre que funcionem amb intel·ligències 

múltiples. Goleman (1997) ens va mostrar el camí de la intel·ligència emocional. I a Ausubel 

(2002) devem la teoria constructivista i l‟aprenentatge significatiu. 

Gràcies a aquests descobriments entenem que no qualsevol metodologia pot donar bons 

resultats ni una bona metodologia funciona per tots igual. Per això tenim clar que no existeix 

un únic mètode, el mètode clau, sinó que hem de disposar d‟estratègies i adaptar-les a cada 

aula, a cada curs escolar, a cada època, a cada alumne, a cada dia. Cal agafar consciència de la 

diversitat d‟alumnes i de l‟ampli ventall de recursos que un mestre ha de tenir a mà i saber 

quin és més adequat aplicar en cada moment. Com que la societat és líquida (Baumann, 2016) 

i els alumnes diferents, es tracta d‟un camí de recerca contínua. 

Per altra banda, també sabem que els alumnes aprenen (Glasser, 1998): 

- el 5% del que escolten, 

- el 10% del que llegeixen, 

- el 20% del que reben de mitjans audiovisuals, 

- el 50% del que argumenten i discuteixen, 

- el 75% del que practiquen i experimenten, 

- el 90% del que ensenyen als altres. 

Queda clar, per tant, que els alumnes aprendran més com més activa sigui la seva participació 

en el procés d‟ensenyament-aprenentatge. 

En coherència amb aquests descobriments, a continuació es presenten tres de les tendències 

pedagògiques més actuals, amb el doble objectiu d‟aportar recursos i eines que ens permetin 
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aplicar la metodologia més adequada a cada moment i per tal d‟entendre-les bé abans de veure 

la seva aplicació en l‟educació musical. Aquests tres tipus d‟aprenentatge són la base d‟un 

projecte musical ben enfocat. 

 

2.2 Unes pinzellades teòriques... 

Aquestes pinzellades teòriques es fan de manera àmplia, per tal que siguin aplicables a 

qualsevol disciplina, però alhora es té ja present la seva aplicació en un projecte musical. Així 

és com s‟ha redactat i com s‟espera que sigui llegit. 

 

Aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu 

El treball cooperatiu i el treball col·laboratiu són metodologies que parteixen de la feina en 

equip per aconseguir un objectiu comú, resultat de sumar esforços. Els grups han de ser 

heterogenis, perquè les diferents qualitats de cada un dels membres farà que, complementant-

les, el conjunt sigui complet. És una metodologia que permet que tothom trobi el seu lloc, 

identificant què pot fer ell/a per al col·lectiu segons les seves capacitats i habilitats, per 

aportar al grup. Ell/a es beneficia del grup i el grup es beneficia d‟ell, creant-se així una 

interdependència positiva, no competitiva. Els alumnes interactuen i comparteixen 

coneixements i idees. S‟organitzen, planifiquen, es fan seguiment. S‟ajuden mútuament. I és 

important aprendre a detectar i identificar la necessitat d‟ajuda, a saber demanar-la i saber a 

rebre-la i incorporar-la. Tot això s‟ha d‟aprendre, i aquesta metodologia ho facilita, així com 

també facilita el desenvolupament d‟habilitats socials, comunicatives i de diàleg i de 

pensament i reflexió, analitzant i aprenent d‟allò que funciona i allò que cal millorar. Els 

alumnes experimenten i descobreixen l‟aprenentatge. Aquestes metodologies desenvolupen la 

responsabilitat i compromís dels alumnes, ja que es senten part important, fins i tot 

imprescindible, d‟un grup. Treballen l‟aprenentatge entre iguals i treballen valors com el 

respecte, l‟autoestima i la confiança. Promouen l‟aprenentatge significatiu, ja que l‟alumne és 

actiu i protagonista del seu aprenentatge, relacionant coneixements. A més, demostren que la 

diversitat no és cap impediment sinó un enriquiment, fomentant la inclusió i l‟atenció a la 

diversitat.  
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En el treball cooperatiu, el mestre estructura el procés i les tasques es divideixen, és a dir, 

cada membre es responsabilitza de la seva part i després les posen en comú. En canvi, en el 

treball col·laboratiu, els alumnes tenen major autonomia, ja que són ells mateixos els que 

s‟encarreguen de dissenyar i dirigir el procés. En el treball col·laboratiu no es tracta de que 

cada membre faci la seva part i després s‟ajuntin. Es tracta de que els membres del grup facin 

feina alhora, aportant cada un allò propi que pot fer créixer el resultat global. I és que segons 

la bibliografia, si sumem el resultat de les feines individuals que es fan interactuant i 

col·laborant i les comparem amb el resultat de sumar feines individuals realitzades 

aïlladament, la diferència és significativa. 

 

Aprenentatge basat en projectes (ABP) 

L‟aprenentatge basat en projectes és una metodologia que repta els alumnes a convertir-se en 

protagonistes actius del seu aprenentatge (significatiu), ajudant-los a ser competents en la 

societat del segle XXI, en el sentit que aprenen a saber, a saber fer, a saber ser i a saber estar. 

L‟aprenentatge basat en projectes és una de les tendències educatives més eficaces. El seu 

poder està en la capacitat d‟enganxar a l‟alumne al voltant d‟un tema que el motiva i que 

satisfà el seu interès per explorar noves experiències en el seu món real. El tema pot ser elegit 

pel mestre, pels alumnes o es pot elegir de manera compartida, però ha de partir de les 

necessitats i interessos del grup. El tema triat es treballa amb interdisciplinarietat. D‟aquesta 

manera es treballen de manera transversal continguts i competències que exigeix la llei al 

currículum. Aquestes experiències d‟aprenentatge involucren els estudiants en projectes 

complexos i reals a través dels quals desenvolupen i apliquen habilitats i coneixements. 

L‟aprenentatge basat en projectes possibilita un millor aprenentatge, ja que millora la 

capacitat d‟autonomia i la creativitat, i estimula actituds de confiança, de curiositat, 

d‟exploració, etc. A més, s‟adquireixen altres aprenentatges com la cooperació, l‟eficiència, la 

presa de decisions, la cerca d‟informació, la facilitat per expressar opinions personals i 

l‟experiència i esperit de treballar en grup. 

Els projectes es divideixen en tres fases clares, una primera etapa d‟investigació i planificació, 

una segona etapa de desenvolupament del producte final, i finalment una tercera etapa 

d‟exposició i avaluació. 
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2.3 I ara què fem amb aquesta teoria? 

Un cop exposades les tres estratègies, la meva opinió és que la millor opció és fer-ne una 

combinació, personalitzada segons el caràcter del propi mestre i adaptada al grup que tens al 

davant. Hi ha alumnes amb més empenta i alumnes que necessiten ser empesos. En tots els 

casos el mestre ha de ser allà, a vegades més com a acompanyant, a vegades més com a guia. 

Segons les necessitats dels alumnes. I treballar de manera cooperativa o col·laborativa també 

depèn de cada situació concreta. Com ja he afirmat, la teoria serveix per orientar-nos però 

nosaltres l‟hem de passar al terreny humà, al de la vivència, que passa per cada una de les 

persones amb les quals tractem. Es tracta d‟absorbir tot el que ens diu la teoria i ser flexibles 

per adaptar-ho a cada situació real cercant el major benefici dels alumnes. 

Una activitat musical conjunta, concretament un projecte musical, compleix les 

característiques i beneficis de les tres tècniques exposades. La major o menor autonomia dels 

alumnes en l‟estructuració del procés dependrà, com ja he dit, de les característiques del grup. 

I segons el meu parer, no necessàriament ha de ser o “ho fa tot l‟alumne” o “ho fa tot el 

mestre”. Pot ser, de nou, un procés compartit, col·laboratiu. I pot anar canviant 

progressivament de l‟un a l‟altre, a mesura que anem realitzant projectes. Perquè els nens han 

també d‟aprendre a fer-ho, no han nascut sabent-ne. I de la mateixa manera, dins un mateix 

projecte hi pot haver tasques que es treballin cooperativament i altres que es treballin 

col·laborativament, perquè la manera que es decideixi serà la que més beneficiarà a cada 

alumne i al col·lectiu en aquella situació determinada. El mateix que ens trobem a la vida real. 

El que pretén aconseguir un projecte musical, a banda del treball cooperatiu/col·laboratiu, en 

el qual els alumnes fan feina en grup sentint-se part important del col·lectiu, si més no part 

indispensable, i agafen responsabilitat i compromís, és que els alumnes experimentin la 

vivència, amb els aprenentatges que aquesta suposa. Si no ho viuen no ho coneixen, si ho han 

viscut hi podran tornar. Veuen que són capaços de fer-ho, ja que tots hi tenen cabuda i tots 

aporten alguna cosa, perquè tots els alumnes són bons en alguna cosa. Amollen la seva part 

artística, rompen barreres, es superen, expressen, comparteixen, col·laboren, gaudeixen, 

viuen.  
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3. Què sabem sobre la música? Quins són 

els seus beneficis educatius? 

Com ja s‟ha comentat, la música és un recurs inesgotable que ofereix infinites possibilitats, 

totes elles beneficioses per als alumnes. I és que les qualitats de la música tenen propietats 

educatives. A continuació s‟exposen els més importants d„aquests beneficis en referència a 

l‟educació dels nens i nenes de la nostra societat. El darrer punt d‟aquest apartat es dedica a 

fer una reflexió sobre les TIC, i és que davant tots els recursos i beneficis de la música, es 

qüestiona la necessitat i l‟ús, per no dir dependència, d‟aquestes eines. Aquest darrer punt està 

per això plantejat en forma de pregunta. 

Cada un dels punts d‟aquest apartat s‟ha pogut desenvolupar gràcies a la bibliografia, al 

treball de camp (entrevistes a mestres -formades i experimentades- i qüestionaris a alumnes) i 

a l‟experiència pròpia. Experiència com a docent, de bastants anys. Experiència com a mestra 

de primària, només dels 3 períodes de pràctiques. Experiència com a músic, de tota la vida (de 

moment, 34 intensos anys), experimentant la música i l‟art en moltes de les seves vessants i 

en multitud d‟àmbits, a les Illes Balears, a Espanya i a Europa. 

No hem d‟oblidar que la música tota sola no existeix ni fa res, és un recurs que el mestre (o 

algú) empra (o fa). La música necessita de les persones per existir. Lines (2009) ens explica 

quines característiques cal que tingui l‟educació musical per tal que “marqui una diferència” 

en la formació i vida general dels nens en edat escolar. Per tant, aprofitar els beneficis i 

qualitats de la música depèn de com el mestre l‟empri. El millor recurs del qual disposem som 

nosaltres mateixos. I la millor mesura de suport, la nostra actitud. Així és que ampliar 

coneixements ens serveix per convertir-nos en un millor recurs, no per tenir-ne més. La meva 

intenció és que el mestre agafi consciència de tots aquests beneficis de la música i els posi en 

pràctica. Però és ell/a qui els ha de posar. 

 

3.1 La música com a eina innovadora 

La música és una disciplina on tots els descobriments fets en educació es poden aplicar. A la 

matèria de música es poden posar en pràctica moltes de les estratègies d‟innovació 

pedagògica. De fet, gosaria dir que potser alguns mestres ja les posaven d‟alguna manera en 
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pràctica abans que estassin tan definides i “batiades”. Gairebé qualsevol tècnica inicialment 

no pensada per fer a música, es pot fer també a música. És una matèria que es presta a 

realitzar projectes, basats en l‟aprenentatge col·laboratiu o cooperatiu. L‟aprenentatge 

col·laboratiu i cooperatiu, així com l‟aprenentatge basat en projectes, són exemples 

d‟innovació, i un projecte musical com el que s‟exposa en aquest treball, basat en aquest tipus 

d‟aprenentatge, és un exemple d‟aplicació pràctica d‟aquestes estratègies innovadores. 

I si dins el terme innovació incloem tenir en compte la inclusió i l‟atenció a la diversitat, la 

interdisciplinarietat i l‟aprenentatge transversal, l‟aprenentatge significatiu i la importància de 

les emocions, queda ben justificada la capacitat que té la música d‟innovar, com veurem en 

els següent apartats.  

 

3.2 La música com a eina d’inclusió i atenció a la diversitat 

Totes les persones aprenem de forma diferent, mitjançant un estil d‟aprenentatge propi.  

(Gutiérrez, del Barrio i Borragán, 2002). Actualment es suggereix que hi ha quatre estils 

d‟aprenentatge: els actius, els reflexius, els teòrics i els pragmàtics (Alonso, Gallego i Honey, 

1999). Els estils d‟aprenentatge emfatitzen les diferents maneres de pensar i sentir de cadascú. 

Hi ha persones amb més habilitat per resoldre problemes, d‟altres que prefereixen crear, i 

d‟altres que interactuen. També hem de tenir presents els mecanismes amb què un alumne és 

capaç d‟aprendre amb més facilitat, i és aquí quan parlem dels estils visual, auditiu i 

kinestètic. Tot plegat es tracta d‟una barreja de factors cognitius i afectius característics que 

ens permeten estimar com un alumne utilitza el seu entorn d‟aprenentatge per aprendre de 

forma més eficaç. 

Així doncs, no és suficient amb què els mestres siguin experts en allò que volen que 

aprenguin els seus alumnes, sinó que han d‟anar més enllà i adquirir nous coneixements, 

capacitats i habilitats que els permetin millorar els seus mètodes i recursos utilitzats en la 

formació dels alumnes (Gargallo, Sánchez, Ros i Ferreras, 2010). De fet, està demostrat que 

els alumnes aprenen de manera més efectiva si se‟ls ensenya amb el seu estil d‟aprenentatge 

dominant (Dunn, Dunn i Perrin, 1994; De Moya, Hernández, Hernández i Cózar, 2009). Això 

no vol dir que ens haguem de centrar en un únic estil. En primer lloc, perquè la diversitat dels 

alumnes de l‟aula suposarà la presència de diversos estils predominants (Simón, 2011). I en 

segon lloc, perquè també està demostrat que és bo que els alumnes desenvolupin estils que no 
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els són propis, ja que cada manera d‟aprendre té els seus valors i inconvenients (Simón, 

2011). 

La música permet arribar a tots els estils d‟aprenentatge per la gran diversitat d‟instruments i 

formes d‟expressió que ofereix, així com la coordinació i gestió que requereix el fet que ens 

embarquem en un projecte musical. 

Qualsevol alumne pot trobar el seu lloc en un projecte musical. Ofereix tantes possibilitats 

que és gairebé impossible no trobar un rol per un/a alumne/a.  

Es pot ballar. I les possibilitats aquí són infinites. Ens referim també a expressió corporal. No 

cal seguir un ritme determinat o una coreografia. O sí. Es pot imitar una coreografia ja creada 

(es pot donar o no a l‟alumne la feina d‟investigació de trobar-la). Es pot crear una 

coreografia. La coreografia la pot crear un alumne amb aquesta capacitat i mostrar-la als 

altres. O es pot crear entre tots. Si sembla que no hi ha iniciativa per crear-la entre tots, el 

mestre pot demanar crear moviments “qualssevol” que aparentment no corresponen a una 

coreografia, fer que combinin aquests moviments i veure com el resultat conjunt, combinat 

amb la música adequada, sí que dóna lloc a una representació de moviment. O en silenci. El 

moviment en la seva representació artística. Quin poder que té! Gràcies a aquest tipus 

d‟expressió, l‟alumne es pot sentir lliure i es pot desinhibir. Moviments solts, aparentment 

deslligats de tot, poden lligar-se i donar lloc a una representació meravellosa. I també podem 

presenciar balls i coreografies que són una autèntica “virgueria” i en els quals els alumnes 

estan perfectament coordinats. Una vegada més, tot és vàlid, dins de les possibilitats de cada 

grup. 

Es pot cantar. Cantar no significa agafar un micro i posar-se a cantar sol. Això pot fer enrere a 

qualsevol. Cantar pot significar el que acabem de dir (potser hi ha un alumne amb aquesta 

motivació i capacitat) però també pot significar fer els cors, l‟acompanyament d‟un solista. O 

pot no haver solista i que tothom canti en grup. I aquest cant pot estar basat en melodies i 

lletres o simplement amb efectes sonors. Sempre adaptant-nos a les característiques del grup. 

Es pot tocar un instrument. I quants instruments hi ha? M‟atreviria a dir que n‟hi ha infinits. 

Per començar, el nostre cos és un instrument. A banda d‟emprar la veu, podem percudir el 

nostre cos en qualsevol lloc i de qualsevol manera, obtenint un ampli ventall de recursos 

sonors. Podem emprar instruments inventats però també podem crear els nostres instruments. 

Podem emprar instruments que portin els alumnes de casa i podem emprar instruments que hi 
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hagi a l‟aula. Hi ha instruments polifònics, complexos. Instruments melòdics, de complexitat 

variada. Instruments de percussió indeterminada. I objectes de la vida quotidiana. Perquè 

podem convertir objectes en instruments. Fins i tot podem crear instruments reutilitzant 

materials o a partir de materials de reciclatge. S‟han fet projectes molt enriquidors en aquest 

sentit.  

Si en cap de totes aquestes possibilitats un alumne no troba el seu rol, un projecte musical 

requereix d‟una bona organització, coordinació i gestió. Si desenvolupem el projecte fins 

obtenir-ne un resultat, obert/públic, suposadament, es necessita de publicitat i publicació. I 

aquí sí que ja els hem enganxat a tots. Cal triar un lloc on fer la representació i preparar un 

bon decorat. Segons el tipus de projecte es necessita vestuari i perruqueria/maquillatge. Cal 

fer cartells per convidar a l‟esdeveniment, programes de mà anunciant el repertori, els 

intèrprets i potser incloent una explicació escrita contextualitzant les obres. Es poden fer 

publicacions a les xarxes socials. Es pot enregistrar l‟actuació i per això es necessita tota una 

infraestructura que cal preveure, organitzar i gestionar. 

Com es pot comprovar, a un projecte musical hi ha feina per tothom. Tothom té alguna cosa a 

aportar i moltes de les quals beneficiar-se. 

Això fa que els membres d‟un grup es sentin respectats, perquè la feina de cada un d‟ells és 

important i imprescindible per al funcionament col·lectiu. Tots volen fer-ho bé i també volen 

que els altres ho facin bé, perquè si els altres ho fan bé, el col·lectiu, i per tant també ells, en 

surten beneficiats. 

La música té capacitat per unir els membres d‟un grup a pesar de les seves diferències. 

Possibilita la creació de grups heterogenis (aprofitant aquestes diferències) i facilita la cohesió 

del grup. 

Com ja s‟ha dit, tots els alumnes troben el seu lloc, tots interactuen entre ells, i tots tenen la 

responsabilitat de complir amb la seva funció. Encara queda cap dubte del caràcter inclusiu de 

la música? 

 

 

 



M. Gual - La capacitat educativa dels projectes musicals 

18 
 

3.3 La música com a eina interdisciplinària 

La música és la disciplina perfecta per fer de nexe d‟unió entre altres disciplines. Gairebé mai 

la música s‟independitza i aïlla. I gairebé sempre es pot aprofitar la música per facilitar un 

aprenentatge. 

Quan cantem amb lletra, hi ha text, llengua (de fet la música en sí ja és un llenguatge, i la 

competència lingüística és la més important de totes perquè és la que ens possibilita totes les 

altres...). Són molts els exemples en els quals música i llengua es complementen, això és, es 

completen l‟una a l‟altre. 

Podem, si volem aprendre a crear versos que rimin i crear un poema, emprar la música de fons 

d‟un rap, i a banda de treballar música i llengua, hi posem motivació extra (en aquest cas per 

els alumnes dels darrers cursos de primària). 

Podem cantar cançons en anglès i treballar aquesta llengua alhora. 

Treballem llengua també quan fem els pòsters (i en aquest cas no només llengua!) de 

l‟actuació el nostre projecte musical, quan redactem un text per convidar a l‟espectacle o 

explicant el que es farà, quan redactem el programa de mà...  

Per treballar embarbussaments, poemes. Als embarbussaments els posem un ritme per 

facilitar la seva dita. Als poemes, a més, els podem musicar. I curiosament sentim parlar de la 

musicalitat dels poemes... 

Però no només es complementa la música amb la llengua. Fent un projecte musical, si creem 

un decorat, vestuari, perruqueria /maquillatge, estem treballant educació plàstica i disseny, i 

creativitat. De fet, en música gairebé sempre fomentem la creativitat, perquè quan pensem que 

no creem, hi ha interpretació, i una interpretació sempre és una aportació personal.  

Quan treballem l‟expressió corporal, siguin moviments senzills o coreografies demandants 

d‟esforç físic, compartim continguts curriculars amb la matèria d‟educació física. 

Per aprendre una relació matemàtica ens podem inventar una cançoneta. O per aprendre 

qualsevol norma o regla, ortogràfica, matemàtica, de trànsit... Posar ritme i inclús melodia ens 

ajuda a memoritzar. Potser la norma sola l‟oblidaríem, però la cançó la recordem, per això, 

gràcies a la música, aprenem la norma enlloc de memoritzar-la durant un període de temps 

curt. 
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I és que podríem afirmar que la música és l‟eina complementària perfecta. Es pot relacionar la 

música amb gairebé qualsevol tipus d‟activitat. 

I, de fet, si ens fixem només en la música com a matèria, és gairebé impossible treballar un 

sol contingut aïlladament, o és possible però no és gens profitós. Treballant amb 

interdisciplinarietat s‟aconsegueix un aprenentatge major i millor, i amb més opcions de que 

aquest sigui significatiu, ja que es relacionen coneixements, amb coneixements previs, amb 

coneixements de diferents disciplines, amb informació nova recent rebuda, amb situacions de 

la vida real dels alumnes. I això fa que aquest aprenentatge “quedi per sempre”. 

En el projecte que es presenta en aquest treball es poden treballar altres disciplines i incloure 

altres mestres (en aquest cas ja no només dependríem de la nostra actitud i decisió sinó també 

de la dels nostres companys), depenent de com concretem aquest projecte. 

Un altre fet que justifica la música com a facilitadora d‟aprenentatges en general són els 

canvis en el cervell que es donen en els estudiants de música. Per demostrar-ho, s‟han 

realitzats estudis que comparen alumnes que han rebut formació musical (en edats 

primerenques) amb alumnes que no n‟han rebut, i s‟ha comprovat que els primers gaudeixen 

d‟un millor desenvolupament cerebral (McPherson, 2006). Com ens concreten Peretzt i 

Zatorre (2003), es troben diferències en la mida del cerebel i en algunes regions de matèria 

gris, en la major simetria de l‟escorça motora dels dos hemisferis i en l‟extensió del cos 

callós. 

 

3.4 La música com a facilitadora de l’aprenentatge significatiu 

Segons Rusinek (2004), els alumnes d‟avui en dia, col·lapsats per l‟excessiva quantitat 

d‟informació que reben, es veuen obligats a filtrar aquesta informació, de manera que només 

processen aquella que suposi un significat important per a les seves vides. És a dir, que 

s‟esforcen només per aquelles coses que tenen un significat per a ells. En aquest cas, es 

tractaria d‟utilitzar les emocions per aconseguir la motivació necessària per l‟aprenentatge 

significatiu dels coneixements que els volem transmetre amb aquest tipus d‟activitat. I la 

música té el poder de moure aquestes emocions. I les emocions, il·lusions. 

Sabem que la motivació és un factor clau en l‟aprenentatge. Perquè aprendre és una decisió. I 

els alumnes han de decidir voler aprendre. I la música també té aquest poder. Qualsevol 
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activitat musical breu ben presentada motiva. La motivació augmenta quan l‟objectiu s‟allarga 

i es projecta en un resultat real, visible. El fet d‟oferir un resultat final, que a més es pugui 

compartir, que es pugui gaudir, on puguis mostrar la feina feta i demostrar què ets capaç de 

fer, on l‟esforç tingui recompensa real, palpable... motiva. Que a més sigui una vivència i que 

es pugui enregistrar i quedar alhora en el record i disponible, mou emocions. 

Per això fer concerts i actuacions en públic sol funcionar bé. Són projectes de relativa llarga 

durada, que mantenen la il·lusió viva durant força temps, i els fa sentir responsables de l‟èxit 

o el fracàs de l‟activitat (que al final sempre serà èxit!). Per a ells significa l‟oportunitat de fer 

alguna cosa especial o important, de mostrar als altres (pares, companys, mestres) el que són 

capaços de fer i el que han après després d‟hores d‟assaig i esforç.  

Els alumnes es solen implicar en aquests tipus d‟activitats, s‟ho prenen seriosament. 

Acostumen a no arribar tard als assajos i són capaços de renunciar a altres activitats per tal de 

poder assistir-hi, si és que s‟ha programat algun assaig fora de l‟horari lectiu.  

No és necessari organitzar un gran espectacle. Es pot fer la versió més senzilla o es pot anar 

complicant, depenent de les habilitats i capacitats dels alumnes, de la disponibilitat de 

recursos (temps, material, ...) i de la voluntat del mestre (el qual ha d‟estar dispost a tenir més 

mals de caps dels que tindria fent altres tipus d‟activitats). Es poden preparar cançons a 

distintes veus, amb participació de diversos instruments, elaborar vestuaris i decorats, cartells 

informatius de l‟acte, implicar els pares com a públic, cobrar una entrada simbòlica que els 

ajudi amb el viatge d‟estudis i celebrar-ho tot amb una bereneta, per posar un exemple (van 

sortint diferents exemples al llarg del treball). 

Quan gaudim del procés, ens queda un record agradable de l‟experiència. I això suposa un 

aprenentatge. Un aprenentatge significatiu. Un aprenentatge que queda. 

La música té la capacitat d‟il·lusionar, de fer riure (un alumne trist no pot aprendre!), de 

motivar (sense motivació no hi ha aprenentatge), de desenvolupar la creativitat i de gaudir. 

Factors que faciliten que l‟aprenentatge sigui significatiu. 
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3.5 La música com a facilitadora de l’educació emocional 

En general, i de forma particular a l‟escolarització, l‟aprenentatge no consisteix en 

l‟adquisició de continguts concrets. És motiu d‟aprenentatge tot allò que possibiliti el 

desenvolupament integral de l‟individu, com ara les capacitats motrius, afectives, de relació 

interpersonal i d‟inserció social (Ballester, 2008; Díaz i Hernández, 2002; Moreira, Caballero 

i Rodríguez, 2004; Rodríguez, 2011).  

És aquí on entren les emocions. No hem d‟oblidar mai que l‟educació es fa amb persones. 

Éssers que necessiten i volen afecte, sentir-se estimats i acceptats pels seus iguals, que se‟ls 

reconeguin i valorin els seus esforços i no se‟ls jutgi pels resultats obtinguts (Novak, 1998). 

Un alumne trist no pot aprendre. 

Segons Goleman (1997), les persones que han desenvolupat adequadament les habilitats 

emocionals, és a dir, que governen adequadament els seus sentiments, i a la vegada saben 

interpretar i relacionar-se amb els altres, solen sentir-se més satisfetes, són més eficaces i 

capaces de dominar els hàbits mentals que determinen la productivitat. Hi ha cert component 

innat, però també està demostrat que és un tipus d‟intel·ligència que es pot treballar i 

desenvolupar al llarg de la vida, i per tant es pot promoure el seu desenvolupament al llarg de 

les distintes etapes educatives. Com diuen, no és que l‟educació emocional estigui de moda, 

és que s‟ha posat en pràctica i s‟ha demostrat que funciona. 

Com ja s‟ha dit, estudiar música possibilita canvis en el cervell, i s‟ha estudiat que aquests 

canvis justifiquen la necessitat d‟integrar habilitats emocionals i cognitives (Hallam, 2006). 

En paraules més planeres, l‟alumne que s‟emociona fent coses aprèn més significativament, i 

la música ho facilita. 

I és que qui té més poder, parlant d‟emocions, que la música? Aquest apartat podria ser un 

TFG sencer, i evidentment aquí no hi té cabuda. S‟han fet innumerables estudis i treballs 

sobre música i emocions (Balsera i Gallego, 2010; Bisquerra, 2011; Díaz, 2010; Gustems i 

Calderón, 2004; Lacárcel, 2003). 

Per altra banda, són tan evidents els efectes beneficiosos de la música que se n‟ha creat una 

disciplina: la musicoteràpia. No és l‟objectiu d‟aquest treball parlar sobre la musicoteràpia, 

però sí tenir present el poder terapèutic de la música. 
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Sense anar més enllà, la música ens serveix per relaxar-nos, per motivar-nos, per deixar de 

pensar, per dormir bé, per concentrar-nos, per estudiar, per fer feina, per fer net, per plorar, 

per buidar i treure tristesa. Hi ha una música per cada situació anímica. I, en definitiva, per 

moure emocions. 

Avui en dia, per posar algun exemple, és impensable fer o rebre un massatge sense música, és 

impensable una celebració o festa sense música, moltes modalitats esportives són impensables 

sense música. I un llarg etcètera. I la intenció de la música en aquestes situacions és 

emocional. Moltes disciplines es nodreixen de la música cercant la seva influència emocional. 

La música té el poder d‟emocionar, s‟emocionen els intèrprets i s‟emociona el públic. Quan 

ets intèrpret i poses passió en allò que fas, t‟arriba. A un mateix, vull dir ara. Que alguna cosa 

arribi a un mateix és clau perquè pugui arribar als altres. Si t‟arriba a tu, te mou emocions i les 

transmets a un públic que les rep i també s‟emociona. És el fruit d‟un esforç, de feina 

continuada, feina feta a consciència amb il·lusió i bona voluntat. El resultat d‟una feina feta 

amb aquests valors no pot ser res que s‟allunyi de l‟emoció positiva. 

Quan parlem d‟arribar com a objectiu, aquesta paraula engloba moltes coses. Hi ha un terme 

temptador d‟emprar, i és transmetre. Però transmetre no és sinònim d‟arribar. En canvi, per 

arribar has d‟haver transmès. I un bon músic transmet. Transmet, segons la situació, el que 

s‟ha proposat transmetre. Però, sobretot, transmet ganes. Les coses que fem sense ganes... no 

deixen petjada. Jo crec que és important que les coses que fem deixin petjada. Que la gent 

recordi alguna cosa que tu has fet és perquè en algun moment has fet alguna cosa que li ha 

arribat. I si li has arribat, has transmès ganes de fer, ganes de provar, ganes de riure, ganes 

d‟escoltar, ganes d‟aprendre, ganes de pensar, ganes de contestar, ganes de participar, ganes 

d‟experimentar, ganes d‟estimar, ganes d‟intentar. En una paraula... passió. Si poses passió en 

allò que fas, transmets i contagies passió a la gent que rep allò que tu fas. I provoques un petit 

canvi en aquella persona. I això és aprenentatge. 

Per altra banda, la música permet que els alumnes s‟expressin amb sinceritat i llibertat, es 

desinhibeixen i perden les seves pors i vergonyes. Lleva límits i barreres. 

Una activitat musical ben presentada fa que els alumnes oblidin els límits que els posen les 

taules i les cadires, els límits que els posa el rol que tenen assignat. És cert que no sempre 

s‟aconsegueix des del minut zero i amb tots els alumnes. És aquí bàsica l‟actitud del mestre. 
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Tot es vàlid, qualsevol mostra d‟expressió musical o corporal és benvinguda, tot ens 

enriqueix, tot material serveix per crear, per construir.  

Per posar un exemple pràctic, donada una estructura de quatre unitats, es pot demanar que es 

substitueixi una d‟aquestes unitats per una diferent. La diferent combinació d‟unitats ens dóna 

una estructura nova, tan vàlida o més que l‟anterior. Es poden donar pautes per guiar la 

creativitat, però el resultat sempre serà fruit de l‟alumne. Més concretament, es pot, per 

exemple, substituir una unitat d‟una estructura de quatre de percussió corporal per picar una 

part diferent del cos, per picar-la a un lloc de l‟espai diferent, per canviar el ritme d‟aquesta 

unitat o bé substituir-la per alguna paraula dita, o per el silenci. Les possibilitats són 

immenses i infinites. I les combinacions d‟aquestes possibilitats, més. 

 

3.6 La música com a eina integradora de tota la comunitat educativa 

La música i els seus projectes són capaços d‟involucrar tots els membres de la comunitat 

educativa. 

Quan es du a terme un projecte musical, el seu resultat es sol fer públic, obert. Es pot fer a 

nivell de centre, compartint-ho amb els alumnes d‟altres nivells (els grans poden anar a 

mostrar la seva actuació als petits, els petits poden anar a mostrar la seva actuació als grans). 

Es pot fer una actuació oberta en la que qualsevol individu serà benvingut, ja sigui familiar, 

amic, vesí, conegut, anònim... Altres mestres poden (i és recomanable que ho facin, tant per 

ells com pels alumnes) venir a veure l‟actuació. 

Si s‟aconsegueix coordinar, es pot fer un projecte ajuntant alumnes de diferents grups i nivells 

(aquí ja hi pesa la voluntat dels mestres i el centre...). 

A l‟hora de muntar el projecte, podem requerir de la col·laboració d‟altres mestres (llengües, 

llengua estrangera, educació física, plàstica...), podem requerir la col·laboració de personal no 

docent del centre (per ajudar-nos a muntar l‟escenari, etc.), podem requerir la col·laboració 

d‟entitats municipals (per facilitar-nos una sala o un espai on fer l‟actuació, per ajudar-nos a 

difondre la informació de l‟actuació, etc.). De fet, es poden implicar tants membres/entitats 

com s‟estigui disposat, amb realisme, depenent de l‟abast del projecte plantejat. 
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Quan es té el producte a punt, els alumnes mostren el resultat del seu projecte a companys, 

alumnes d‟altres cursos, altres mestres, familiars i amics, com ja s‟ha comentat. 

En definitiva, estem abastant la comunitat educativa en la seva amplitud. 

 

3.7 La música fa els alumnes competents 

Amb la música es pot aprofitar qualsevol circumstància com a situació d‟aprenentatge, si més 

no de reflexió. De fet, crec que aquesta és una màxima que hauria de tenir qualsevol bon 

mestre, i gairebé aplicar de manera inconscient. 

La música fa els alumnes competents. I en aquest sentit, podríem afirmar que la música 

“compleix” el currículum. I no em refereixo al currículum específic de la matèria, sinó al 

general d‟educació primària (Decret 32/2014; 18 juliol).  

Els fa competents lingüísticament, ja que la música és un llenguatge universal que permet a 

qualsevol habitant del món comunicar-se a través d‟ella. 

La música fa els alumnes competents matemàticament. La música és plena de proporcions. 

Els ritmes. Cada figura és el doble, la meitat, un quart o un octau d‟una altra. Puc substituir 

una figura per 4 altres figures. Puc fer combinacions numèriques. Puc emprar divisors i 

múltiples, si entenc el que és un compàs i com funciona i les diferents combinacions rítmiques 

que hi puc trobar, o, si més no, si ho experiment, encara que no sigui racionalment conscient. 

La música fa els alumnes del segle XXI competents digitalment. Cerquen cançons que han 

sentit o que els interessa per algun motiu, descobreixen cançons mentre surfegen internet, 

sovint afegeixen una música adient quan fan una publicació, són capaços de crear partitures 

digitals, són capaços de crear música digitalment, són capaços d‟editar àudios, etc. Ballen 

seguint aplicacions, canten amb jocs interactius... 

La música fa que els alumnes aprenguin maneres d‟aprendre. Es pot aprendre imitant, creant, 

donant, rebent, donant i rebent, experimentant, cercant i investigant, per assaig-error, deduint, 

aprenent dels altres. Tot això ho viuen amb les activitats musicals. I gràcies a la música els 

alumnes experimenten quin estil d‟aprenentatge s‟adequa més a les seves necessitats. Els 

ajuda a autoconèixer-se. 
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A través d‟un projecte musical, els alumnes s‟interrelacionen. Panifiquen junts, arriben a 

conclusions, es donen idees, experimenten junts, s‟ajuden, s‟expliquen els uns als altres com 

fer, s‟expliquen el perquè de les coses, expliquen de manera que el company ho entengui, 

perquè si el company no ho entén no farà el que li correspon i el projecte no es podrà dur a 

terme. Es senten un grup, un equip que necessita de la participació responsable de cada un 

dels seus membres. S‟organitzen, es reparteixen rols. Cerquen referències, decideixen líders. 

Un projecte musical desenvolupa el sentit d‟iniciativa dels alumnes i el seu esperit 

emprenedor. Sense idees, sense iniciativa, sense accions musicals, no hi ha projecte. I ells 

volen que hi hagi un projecte. Els alumnes trien amb què i de què volen fer feina (dins un 

àmbit creat pel mestres, perquè no oblidem que són nens i que els falta la maduresa per 

prendre decisions, i els mestres sabem i hem decidit, havent-hi reflexionat prèviament, què 

ens interessa que els alumnes experimentin i aprenguin). El fet que sigui la seva elecció i 

decisió els fa sentir alhora responsables i motivats. Responsables, perquè és el seu projecte i 

el seu producte, el protegeixen i se l‟estimen. I motivats, perquè ha sorgit dels seus interessos. 

La música fa els alumnes conscients de la seva cultura i les seves expressions. D‟on venim, 

perquè hem canviat, quines diferències (enriquidores) tenim amb altres cultures, etc. 

Diuen que la natació és l‟esport més complert. Diria que la música és la matèria més 

complerta. 

I, com a tal, fa els alumnes competents, competents en la competència que podria unificar-ho 

tot, la competència global, que fa que els alumnes es coneguin a ells mateixos, aprenguin a 

conèixer els altres i aprenguin a conèixer el món, i que gràcies a aquestes tres coses siguin en 

el futur capaços d‟enfrontar-se a qualsevol situació, de qualsevol tipus, que se‟ls pugui 

presentar i ser capaços de resoldre-la, de trobar una solució, o vàries, i poder triar la més 

adient. 

És més, s‟ha estudiat que els alumnes que estudien música com a extraescolar, tenen millor 

rendiment acadèmic en els seus estudis de primària (Reyes, 2011). D‟aquí la meva 

reivindicació de potenciar la música en l‟educació obligatòria. 
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3.8 Música i TIC? 

En aquest apartat tinc un doble sentiment. Per una banda, l‟opció de conjugar música i TIC, 

com a exemple de com la música es manté actualitzada en la societat digital. Opció molt 

possible, real, factible, engrescadora. Per altrs banda, la meva personal elecció cap a vies no 

digitalitzades. 

És possible relacionar música i TIC i fer que vagin de la mà, per això queda plasmat en aquest 

treball. Però també és possible tal vegada no prescindir d‟elles però sí deixar-les en un segon 

pla. 

Sí, les podem i hem d‟emprar. Podem cercar informació (exemples de projectes musicals, 

cançons, intèrprets), crear partitures, crear peces, fer publicitat, publicar el nostre resultat... 

Està clar que les TIC ens poden ajudar. És tan simple com el fet que reproduir una música ens 

contagia una emoció. Això no es posa en dubte. Es tracta de què siguin un recurs més, que ens 

ajuda, com els altres, a completar el que fem. Però no hauria de ser, segons la meva humil 

opinió, una eina de necessitat imprescindible. 

En aquest apartat m‟estendré, perquè és un tema que em preocupa, i si amb aquest treball puc 

fer alguna cosa, encara que sigui conscienciar una miqueta, ho vull emprar. 

Vull aprofitar per fer un reclam... Pot semblar que m‟estic sortint totalment del treball, però 

crec en la necessitat de denunciar els aspectes negatius i la necessitat de “tornar enrere” en 

certs aspectes. Tornar al contacte visual, al contacte humà, càlid, al de compartir vivències en 

el mateix moment, viure i contagiar emocions... En definitiva, tot el que es viu gràcies a la 

música. 

Anem per parts. 

La societat actual està immersa de les tecnologies de la comunicació i la informació (TIC). La 

seva introducció en l‟àmbit educatiu ha tingut un doble objectiu: formar els joves en el seu ús 

i millorar el seu aprenentatge. La inversió que ha fet la Conselleria d‟Educació 

(http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=7, http://weib.caib.es/) ha estat 

enorme: ordinadors, pissarres digitals, sales d‟informàtica, manteniment, coordinadors TIC, 

pàgines web, plataformes en xarxa, etc. Els mestres també es veuen obligats a una formació 

contínua per tal de poder atendre adequadament aquestes dues necessitats. 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=7
http://weib.caib.es/
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Les TIC ofereixen un món nou de possibilitats, que aplicades a l‟àmbit educatiu, poden 

contribuir a millorar i revolucionar el procés d‟ensenyament-aprenentatge. És veritat que, com 

qualsevol altra eina, sempre tindrà uns avantatges i uns inconvenients que cal conèixer, 

valorar i intentar millorar. 

Els canvis associats a les tecnologies són tan ràpids que sovint la societat no té temps 

d‟assimilar-los, i això genera problemes i dificultats que no estaven previstos i per als quals 

no existeix una solució evident, ràpida ni fàcil. 

La formació i motivació dels mestres és fonamental per garantir l‟èxit de l‟ús de les TIC en 

educació. Això requereix un procés d‟adaptació contínua que implica un esforç considerable 

per part del mestre. Una de les dificultats amb què es troben els mestres és la velocitat 

d‟aparició de noves eines i aplicacions, així com l‟enorme diversitat existent. Això podria 

semblar una contradicció, ja que hom entendria que la diversitat de recursos és bona i la seva 

millora també. No obstant això, per a la feina diària, que ja inclou la preparació de les classes, 

el seguiment dels alumnes, etc., aquest excés els arriba a col·lapsar, a tenir la sensació que 

mai estaran prou preparats ni ho faran prou bé. En aquest sentit, i vist el creixement de les 

TIC en tots els àmbits, està clar que hem de formar els nostres alumnes i mestres per tal 

d‟incorporar-los a la realitat que ens envolta. Per tal d‟aconseguir-ho i vista la magnitud 

d‟aquest fenomen, els mestres necessiten ajuda, no només en formació contínua, sinó en la 

figura d‟un coordinador o persona que s‟encarregués de seleccionar les eines més adequades 

per aplicar a l‟àmbit educatiu i de formar els mestres. 

També cal destacar la importància de la innovació docent, en el sentit que el mestre mantingui 

viva i creixent la seva il·lusió en millorar la seva feina, i en mantenir viva la il·lusió dels 

alumnes per aprendre. Alguns autors (Calafat i Grau, 2012 i Gros, 2015) consideren que 

aquest és un dels punts més forts de les noves tecnologies educatives i de la rapidesa amb què 

evolucionen. Impedeix que els mestres s‟estanquin, siguin estàtics, i els obliga a estar en 

continu moviment i a adaptar-se. Això és bo i enriquidor. 

És veritat que les TIC són molt útils i ofereixen moltes possibilitats per al tractament de la 

diversitat, però només són una eina més per aconseguir el nostre objectiu, que no és altre que 

l‟aprenentatge significatiu i l‟educació de tots els alumnes. 

És habitual sentir a parlar de l‟avanç imparable de les tecnologies dins la nostra societat. El 

que no és tan habitual és sentir comentaris sobre la conveniència ambiental i sanitària 
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d‟aquestes tecnologies a llarg termini. Hom pensa que la roda econòmica que du associada és 

tan gegantina que tan sols no es planteja la conveniència de la seva existència. Però la veritat 

és que ja ens comencem a trobar amb problemes associats al seu ús dels quals no es pot 

ignorar la gravetat, com puguin ser les addicions i l‟abús per part dels adolescents, entre 

d‟altres. 

Fabricació i residus d’aparells tecnològics: Els principals components dels aparells 

electrònics es fabriquen a partir del mineral coltan, el qual és molt escàs i es troba 

majoritàriament en països en vies de desenvolupament com El Congo. Hi ha nombroses 

denúncies d‟ONGs sobre les condicions laborals de l‟extracció, que sovint són abusives i 

properes a l‟esclavitud, a vegades inclouen explotació infantil i en cap cas repercuteixen 

econòmicament de forma positiva en el país on es troba el mineral. Ans al contrari, és font de 

conflictes armats, desestructuració social i pobresa. 

Per altra banda, els fabricants de productes tecnològics imposen un ritme frenètic de consum 

per tal d‟augmentar els beneficis. Això lògicament també augmenta el ritme de producció dels 

seus residus. Els residus dels aparells electrònics (RAEE) són considerats com a perillosos i la 

seva gestió encara no està ben resolta, per la qual cosa sovint acaben abandonats en abocadors 

incontrolats o incinerats. La gestió d‟aquests RAEE ve regulada per la Directiva 2012/19/UE, 

que a Espanya es concreta mitjançant el Reial Decret 110/2015. 

Discriminació social per motius econòmics: Existeixen bàsicament tres tipus de centres 

d‟educació primària i secundària: privats, concertats i públics. La principal diferència entre 

ells radica en l‟origen dels diners que permeten mantenir el centre en funcionament. Això sol 

dur associada una selecció de les característiques de l‟alumnat en funció de la capacitat 

econòmica i estatus social de les famílies. Avui en dia es parla molt de societat/educació 

igualitària, etc., però sabem que en realitat no és així. Quan imaginem una nova eina o 

metodologia també hem de pensar en si hi podran accedir tots els alumnes o només les elits. 

Podran les administracions assumir l‟esforç econòmic que implica un accés igualitari a les 

noves tecnologies? 

Desestructuració familiar: Hi ha treballs que han estudiat la relació entre l‟ús massiu de les 

TIC i la cohesió familiar (Gros, 2015). Descriuen la problemàtica associada a la falta de 

contacte directe entre els membres de la unitat familiar, degut a que cada un d‟ells es troba 

separat dels altres (físicament i mentalment) mentre utilitza les noves tecnologies, bé sigui per 

treballar o per lleure. 
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Adequació de l’ús de pantalles a cada edat: Tot i que el mestre de música ha estudiat el grau 

en educació primària, la realitat és que el mestre de música de primària ho és també d‟infantil. 

I s‟han de tenir en compte les diferències de les característiques de cada edat. 

L‟ús de les pantalles digitals està totalment no recomanat per a menors de 8 anys (veure les 

recomanacions de la American Academy of Pediatrics, https://www.aap.org). Per tant, és 

important que els dissenyadors tecnopedagògics i els centres educatius tinguin en compte 

aquests aspectes a l‟hora d‟implantar determinades tecnologies en un nivell d‟una etapa 

obligatòria. 

Riscos de les xarxes socials: L‟alumnat, especialment a partir d‟ESO, de cada vegada més fa 

un ús massiu de les xarxes socials, especialment les generalistes o de contacte, tot i que no 

tinguin edat legal per utilitzar-les (>14 anys a Espanya) i a pesar dels problemes que això els 

genera en el present i els pugui generar en el futur. A més, sovint les utilitzen d‟amagat dels 

seus pares, la qual cosa genera una situació de desconeixement i desconfiança que perjudica la 

relació fills - pares. 

Els problemes dels adolescents no apareixen de cop amb les hormones ni amb l‟ESO. La 

millor solució per a qualsevol problema és la prevenció. I aquesta feina s‟ha de fer des de 

primària. A més, cada cop més es consideren els alumnes de 5è i sobretot els de 6è de 

primària ja adolescents... 

En primer lloc, els pares o tutors legals tenen l‟obligació legal de vetllar per la intimitat i la 

imatge del menor d‟edat, segons la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre “Protecció civil 

del dret a l‟honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge”. Deixar que utilitzin 

xarxes socials sense control implica abandonar aquesta obligació. La reglamentació de 

protecció de dades de caràcter personal a Espanya no permet recopilar dades de persones 

menors de 14 anys sense consentiment dels pares o tutors. 

En segon lloc, la majoria de menors de 14 anys probablement no és capaç de comprendre la 

transcendència que té i pot arribar a tenir el fet de desvetllar i compartir la seva privacitat, per 

exemple compartint fotos o informació personal. És fàcil que en el futur es penedeixin del que 

van compartir sent més joves. 

En tercer lloc, les xarxes socials són sempre propietàries de tota la informació que en elles es 

comparteix. Això vol dir que, tot i que siguin tancades i que l‟usuari pugui eliminar-ne el 

https://www.aap.org/
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contingut o el compte, en realitat la informació és propietat de la xarxa social i en pot fer ús 

quan consideri. 

En quart lloc, els adolescents utilitzen les xarxes socials per a comunicar-se i expressar-se, la 

qual cosa a vegades inclou insults i comentaris inadequats. Ells no solen ser conscients de la 

gravetat del que arriben a dir o fer a les xarxes socials, en primer lloc perquè no veuen 

directament l‟efecte sobre la persona afectada i perquè no coneixen la legislació vigent. 

Sovint aquestes actuacions arriben a la categoria de delicte i els conflictes assoleixen 

dimensions prou desagradables. 

En cinquè lloc, l‟ús que fan els adolescents de les xarxes socials pot perjudicar les seves 

relacions socials i la pròpia salut. Per exemple, és habitual que l‟elevat nombre d‟hores que hi 

dediquen sigui en perjudici d‟hores de son o d‟activitat física (o, perquè no, pràctica musical). 

A més, l‟ús excessiu de pantalles provoca una fatiga mental, que disminueix el seu rendiment 

escolar, i problemes oculars per falta de parpelleig i sequedat a la retina. 

Voldria deixar clar que no estic en contra de les TIC. Actualment vivim a una societat en la 

qual l‟aprenentatge és present per tot i al llarg de tota la vida. Aquesta necessitat de formació 

permanent implica un canvi en el sistema educatiu, ja que aquest ha de facilitar que els 

alumnes puguin adquirir les competències necessàries i les actituds correctes per tal que es 

puguin desenvolupar adequadament en aquesta nova societat. En aquest sentit, les TIC 

ofereixen un món creixent de noves possibilitats i oportunitats d‟aprenentatge que cal 

aprofitar. A més, el seu ús facilita una metodologia centrada en l‟alumne, on té un paper actiu 

i és protagonista del seu propi aprenentatge. Això sens dubte contribueix a l‟aprenentatge 

significatiu i millora el procés d‟ensenyament-aprenentatge. 

No obstant això, el ritme d‟introducció de les TIC i les innovacions a les aules, i a la 

microsocietat dels alumnes de les aules, sovint és massa ràpid, i no s‟han reflexionat prou les 

conseqüències i implicacions tècniques i humanes que pugui tenir. Cal conèixer en 

profunditat tots els aspectes associats a l‟ús de les TIC als centres d‟educació obligatòria per 

tal de prendre les decisions adequades pel que fa a la seva implantació dins els models 

educatius. 

Com ja he dit, crec tant en el potencial de la part humana de les persones, del contacte directe, 

i de les possibilitats que ofereix la música per explotar-ho, que com a mestra de música 

prioritzo aquest fet al de l‟ús de les TIC, tot i ser conscient de la seva importància. La música 
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té tantes possibilitats per sí sola, i la societat actual està tan digitalitzada, que crec amb 

l‟oportunitat de, mentre fem música, descansar i desconnectar de les TIC (sense oblidar-les, 

està clar) i recuperar aspectes del contacte directe humà. Hi ha un abisme entre veure vídeos 

de violinistes i ser devora un violinista que toca en directe. I un altre abisme entre presenciar 

l‟actuació i actuar conjuntament. 
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4. Com podem combinar aquestes dues 

coses i posar-les en pràctica? 

Fases del projecte musical com a exemple 

d‟innovació educativa 

A continuació es presenten les fases d‟un projecte musical, per tal que pugui servir 

d‟orientació a aquells mestres que ho vulguin posar en pràctica, com a exemple d‟innovació 

educativa. 

La intenció és difondre aquesta pràctica, donat els grans beneficis que suposa per als alumnes. 

Cada fase d‟un projecte d‟aquest tipus propicia un tipus d‟aprenentatges als alumnes, cada un 

d‟ells important. Es pot adaptar cada fase a les característiques, necessitats i interessos del 

grup, desenvolupant-la amb major o menor grau segons les demandes d‟aquest. 

Els objectius d‟aquest tipus de projecte s‟establiran quan es dugui a terme. Es poden establir 

conjuntament amb el grup. Poden anar des de la cohesió de grup, explotar les potencialitats de 

cada alumne i gaudir conjuntament a objectius específics propis del treball cooperatiu i 

col·laboratiu junt amb objectius específics musicals. 

El darrer punt d‟aquest apartat és l‟avaluació, no com a fase del projecte, ja que ha d‟estar 

present durant tot el transcurs d‟aquest, sinó per tractar el tema. 

 

4.1 Proposta 

La idea de fer un projecte musical de fet podria venir dels alumnes, però normalment és una 

proposta del mestre. El que sí fan els alumnes és triar quin tipus de projecte volen realitzar. La 

primera passa per tant és plantejar la possibilitat de dur a terme un projecte musical i, ara sí 

que han de ser ells, decidir quin tipus de projecte es vol dur a terme. 

Seguidament s‟exposaran una sèrie de tècniques que es poden emprar. Cada una té els seus 

avantatges i inconvenients. Depenent de les característiques del grup i de les circumstàncies 

es pot escollir una o altra, o combinar-les, o crear-ne una de pròpia. Per tal que la decisió final 

sigui consensuada s‟aconsella emprar les tècniques que aconsegueixen que tothom participi. 
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La pluja d’idees (Martí i Jorba, 2011, 34) és una dinàmica adequada quan les idees són 

escasses, ja que facilita que les persones plantegin noves idees a partir de les contribucions 

dels altres. Aquesta dinàmica no garanteix la participació de tots els membres. Permet una 

participació equilibrada de tots els membres en contextos en els quals hi ha confiança entre 

els membres i no hi hagi perill de dominació del debat per part de determinats membres. 

El grup nominal (Martí i Jorba, 2011, 35) és una dinàmica per generar idees garantint les 

aportacions individuals sense que aquestes estiguin influïdes per les aportacions dels altres. 

Primer es pensen i escriuen de forma individual. A continuació s‟exposen al grup i es fa 

debat. Finalment es valoren i quantifiquen les preferències individuals sobre el conjunt de les 

idees plantejades. Aquesta dinàmica és adequada quan es considera prioritari que tots els 

membres aportin les seves idees. 

D‟entre les idees podrien sorgir propostes com fer un musical (en castellà, en català, en 

anglès), fer una obra de teatre musical, muntar petites obres de microteatre (per exemple, 

diàlegs de 2 minuts entre 2 alumnes, i entre diàleg i diàleg un grup d‟uns 5-6 alumnes, toca), 

fer un concert (pot incloure cant i/o ball i/o instruments), organitzar actuacions pel carrer, 

organitzar un flash mob, fer una exposició, fer una mostra, fer xerrades a altres cursos... Es 

pot aprofitar el que l‟escola estigui treballant (per exemple, si és el dia de la dona, el teatre pot 

explicar la història d‟una dona maltractada el temps de la guerra; o relacionar-ho amb el medi 

ambient i com els humans contribuïm a la seva destrucció, etc.). En el cas d‟incloure 

representació teatral el mestre que ho faci es pot coordinar amb el mestre d‟anglès, i si es fa 

en català o castellà és una gran ocasió per treballar aquestes llengües. En el cas d‟incloure 

dansa o ball es pot demanar la col·laboració al mestre especialista en Educació Física i 

coordinar-ho. 

Sembla que s‟obre un món de possibilitats infinites, però malauradament a la realitat ens 

trobem amb limitacions d‟espai i temps i de disponibilitat de coordinació amb altres mestres. 

Tot això s‟ha de tenir en compte però en cap cas per enfocar-ho cap a la queixa (“és que no 

me fan cas, és que no són flexibles, és que...”) sinó per ser realistes i davant aquesta realitat, 

veure què puc fer jo per aconseguir el que volen els alumnes (quan s‟hi hagi arribat prèvia 

reflexió), per petit que sigui el canvi. 

S‟han fet propostes de projectes musicals però la concreció del projecte resta obert a les 

demandes dels alumnes del curs escolar en el qual es porti a terme i/o al punt fort del mestre 

(per tal que els alumnes se‟n pugui beneficiar encara més. Quan dominem un tema, el 
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coneixem a fons, amb tots els seus racons, ens sentim més segurs i confiats tant per poder 

treure el màxim suc del projecte com per treure el millor de cada alumne i de l‟aprofitament 

de qualsevol situació dins l‟àmbit com a oportunitat d‟aprenentatge. Aquesta seguretat també 

ve donada pel fet que no ens fa por qualsevol imprevist que pugui sorgir, ja que ens sentim 

amb els recursos necessaris per gestionar-ho. Aquesta seguretat i confiança, a més, i com tot, 

la transmetem als alumnes.  

Una opció, quan aquest projecte es realitza amb un grup que aquell curs parteix de viatge 

d‟estudis, és destinar els doblers de la venda d‟entrades a subvencionar part del viatge. El 

viatge d‟estudis acostuma a ser una font potent de treball degut a la motivació que suposa per 

als alumnes (tenen el tema dins el cap i no passa dia que no en parlin), als quals els mou la 

intenció de recaptar doblers per reduir el cost del viatge. Aquesta finalitat no vindrà donada 

només per els doblers de l‟actuació. Segurament es combinarà amb venda de menjar, venda 

de productes (objectes decoratius elaborats per ells a escola), venda de paperetes, venda d‟un 

diari o revista creat per ells... Així l‟actuació seria una font més d‟ingressos.  

 

4.2 Tria 

Els alumnes trien ELLS i per tant se‟n responsabilitzen. Trien quin serà el producte final del 

seu projecte musical; és a dir, de totes les idees sorgides, finalment quina decideixen fer. Si 

faran un concert, un musical, microteatre... 

Així és que quan ja tenim les idees, hem de seleccionar. Per fer-ho, ho podem debatre. I aquí 

podem emprar altres estratègies. Abans de debatre, hem de tenir ben clar quines són les 

propostes finals, entre quines idees ens hem de decidir, quantes opcions tenim. I abans de dur 

les idees a debat, els podem donar un temps perquè pensin i/o investiguin el que suposarà 

cada tipus de projecte. Per això poden fer recerca, ja sigui a la xarxa o demanant a persones 

que han viscut l‟experiència. A la propera sessió s‟utilitza tota aquesta informació per a 

debatre amb arguments consolidats quin dels projectes triarem. 

A continuació es presenten una sèrie de tècniques de debat que es poden emprar. Totes elles 

són útils i tenen els seus pros i contres. Dependrà de cada situació que sigui més convenient 

utilitzar-ne una o una altra. 
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La dinàmica de dos bàndols és la dinàmica clàssica per realitzar un debat. Es divideix el grup 

classe en dos bàndols i cada grup, per torns i educadament, exposa i defensa les seves idees. 

Es podria emprar aquesta tècnica si només estiguéssim entre dos tipus de projecte. Si el grup 

classe té fets els grups “groc i verd” per a desdoblaments, es poden emprar, ja que són grups 

heterogenis i equilibrats. En aquest cas, els alumnes no es posicionen en un o altre bàndol 

segons la seva opinió, el que els pot fer anar en contra del que senten, però els pot alhora fer 

veure altres aspectes del bàndol en el qual “no creuen”, i haver de fer un rol i posar-se en el 

paper de defensor d‟una idea, encara que no sigui pròpia, també té molts beneficis. Igual que 

la pluja d‟idees, aquesta dinàmica no garanteix la participació de tots els membres i hi ha 

perill de dominació del debat per part de determinats alumnes. 

La tècnica 1-2-4. Aquestes xifres indiquen l‟evolució del nombre de persones que 

comparteixen una informació. Inicialment cada alumne investiga individualment (1) sobre un 

tema en concret. A continuació es reuneixen per parelles (2) i posen en comú el que saben. 

Llavors es posen en grups de quatre alumnes (4) i posen en comú i comparteixen el què han 

après. Finalment es pot fer una posada en comú per a tot el grup classe. Aquesta dinàmica 

garanteix la participació de tots els membres. 

El grup d’experts. Es divideix el grup en equips de 4 alumnes i es divideix el tema a debatre 

en 4 parts. Cada membre de l‟equip ha d‟investigar individualment sobre una d‟aquestes 

quatre parts. A continuació es reuneixen els alumnes que han investigat sobre una mateixa 

part del tema, formant-se l‟equip d‟experts, i l‟estudien a fons. Després se‟n tornen al seu 

equip original i ensenyen als seus companys allò sobre el que s‟han tornat un expert. El debat 

pot ser intern dins el grup de 4 alumnes. 

Les quatre parts a debatre, per a cada idea de projecte, en el nostre cas, podrien ser: 

A) Amb qui ens coordinarem? Quines altres matèries implicarem? Per a què? Com ens poden 

ajudar? 

B) Quin material necessitem? De què ja disposem? Què hem d‟aconseguir? Com ho podem 

aconseguir? 

C) Què és el que s‟ha de fer? Com ens distribuirem les tasques? Tenim prou gent per a cada 

tasca? Podem assolir totes les tasques? 

D) Com aprofitem les potencialitats de cada un de nosaltres? Què podria fer molt bé cada un 

de nosaltres? En què es bo cada un de nosaltres? Podem aprofitar-ho al màxim? 
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La tècnica Phillips 66 és una tècnica de treball en grup que té per objectiu principal 

aconseguir una participació democràtica de cada un dels membres dins un grup nombrós. La 

tècnica és senzilla: es divideix el grup en subgrups de 6 persones i se‟ls proporciona un tema 

sobre el qual discutir o debatre (en aquest cas, el tipus de projecte musical que duran a terme). 

Cronòmetre en mà, cada un dels membres del subgrup disposa d‟1 minut per fer la seva 

aportació. La va crear l‟estatunidenc J. D. Phillips l‟any 1948, i encara ara és una tècnica que 

s‟aprofita, ja que proporciona temps per a què participin tots, en lloc que la discussió sigui 

controlada per una minoria. L‟objectiu és concret i definit mitjançant una pregunta específica 

convenientment preparada. En el nostre cas, la pregunta podria ser: “Quin tipus de projecte 

musical és més adequat, factible, te fa més ganes i et veus més capaç de realitzar?” 

Per altra banda, aquesta tècnica desenvolupa la capacitat de síntesi i de concentració, ajuda a 

superar les inhibicions per parlar davant els altres, estimula el sentit de la responsabilitat i 

dinamitza i distribueix l‟activitat en grans grups. A més de permetre i promoure la 

participació activa de tots els membres del grup (per gran que sigui), permet obtenir les 

opinions de tots els membres del grup en molt poc temps i arribar a la presa de decisions i 

obtenir informació i punts de vista envers un problema o qüestió. 

Si les circumstàncies ho requereixen, els grups poden ser més petits (4 persones), però no més 

grans (la participació de tots els membres quedaria compromesa). També es pot allargar el 

temps de discussió si el tema resulta molt interessant per al grup o no han tingut temps 

d‟arribar a una conclusió. En el nostre cas, no hauríem d‟allargar-ho excessivament, ja que hi 

ha molta feina a fer i ens hem de posar en marxa! També és cert que si aquella situació està 

suposant una font potent d‟aprenentatge per les circumstàncies, cal mantenir-la el temps 

necessari. 

Com es pot veure, tant per la proposta com per la tria, hi ha vàries maneres d‟arribar a una 

bona idea a desenvolupar. No es tracta d‟agafar al vol la primera idea que sorgeixi. S‟ha 

d‟analitzar cada proposta i fer una tria havent reflexionat i tenint en compte de qui estem 

parlant. Per a cada grup serà més adient fer un tipus de projecte musical o un altre, depenent 

de les seves característiques i circumstàncies. És per tant important que el mestre no vagi amb 

cap idea prefixada i estigui obert i flexible. Serà molt més eficaç, productiu i enriquidor dur a 

terme una proposta sorgida d‟ells que una proposta “forçada” pel mestre. Ells es coneixen i 

saben del que són capaços i el que realment els motiva. Nosaltres, com a mestres, hem de ser 
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allà, acompanyant, i donant confiança, perquè moltes vegades són capaços de molt més del 

que ells consideren. 

 

4.3 Disseny del projecte. Planificació 

Per aconseguir el producte final que han triat, cal dissenyar quines són les passes a seguir i 

fer-ne la temporalització. 

Hem de decidir la llargada del projecte (quina fita –data– ens posem per presentar el resultat) i 

ser realistes i conseqüents amb el que podem muntar, tenint també en compte el temps 

setmanal del qual disposem. 

En aquest moment hem de decidir si ens coordinarem amb mestres d‟altres matèries (anglès, 

educació física, llengües...), veure si és possible i com ho podríem fer. 

Hem de tenir en compte dues fases. La primera, preparar o elaborar el material. La segona, 

assajar. El nostre disseny ha d‟incloure les dues fases, tenint en compte quin temps necessitem 

per preparar o elaborar el material i quin temps necessitem per assajar. 

Quan parlem de material ens referim a pensar què necessitarem, i si agafarem material ja fet o 

si el crearem (textos, partitures, músiques per ballar, música/lletra per cantar, instruments, 

material per al decorat, vestuari...). Després, aquest material potser s‟hagi d‟adaptar 

individualment a les necessitats de cada alumne, per tal d‟eliminar algunes barreres o per 

facilitar l‟aprenentatge. Poden ser des d‟adaptacions per a alumnes NESE fins a petites ajudes 

que facin que l‟alumne es senti segur (pot ser tan simple com afegir el nom de les notes a mà, 

posar colors, indicacions de digitacions de flauta...). 

Quan parlem d‟assajar (per assajar ja tenim el material fet) incloem la preparació de 

l‟actuació. Mentre uns alumnes assagen, altres gestionen el referent a l‟actuació: lloc 

(demanar els permisos necessaris), preparar la publicitat (vídeo promocional, pòsters...), els 

programes de mà, etc. Elaborar el pla d‟assajos significa distribuir quina peça (musical o 

teatral) s‟assaja quin dia i durant quant de temps amb previsió dels dies d‟assajos dels quals es 

disposa i tenint en compte quin dia és l‟actuació, per tal que no quedi cap peça sense assajar, 

que totes estiguin equilibradament assajades... 
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Un cop dissenyada la planificació els alumnes han d‟adquirir un compromís. Encara hi són a 

temps de fer algun canvi, però una vegada compromesos han de complir. Es podria signar un 

contracte de compromís.  

Aquesta planificació, emperò, ha de ser susceptible de canvis. Canvis perquè podem trobar-

nos amb què no havíem pensat a planificar alguna cosa, canvis perquè alguna cosa pot 

necessitar més temps del previst, canvis perquè alguna cosa va més ràpid del previst. Canvis 

perquè ens hem d‟adaptar al nivell musical dels alumnes, al seu ritme de treball, a la seva 

resposta com a col·lectiu, etc. (sobretot si no ens coneixíem abans en aquest sentit). Tot això 

és bo que ho experimentin i és aprenentatge. Anar adaptant el pla d‟assajos a les necessitats 

que ens anem trobant. 

La planificació del projecte estarà penjada a l‟aula i així la podran consultar quan vulguin. Hi 

anirem anotant totes les modificacions que puguin sorgir (a banda de les que acabem 

d‟anomenar, a un centre educatiu és molt habitual que hi hagi canvis, pels motius que siguin, i 

hem de ser flexibles i no ens hem d‟ofuscar, en aquesta vida hi ha més solucions que 

problemes). 

 

4.4 Anàlisi DAFO 

Arribats a aquest punt és molt útil fer en aquests moment una anàlisi DAFO, és a dir, analitzar 

i posar per escrit les nostres debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats. Analitzar-les i 

reflexionar sobre com podem aprofitar les nostres fortaleses i oportunitats i com enfrontar-nos 

a i com gestionar les debilitats i amenaces. Això ens ajudarà a fer la posterior distribució de 

grups i tasques. 

Què sabem, de què disposem, què necessitem, quines dificultats ens trobarem, amb què anem 

“sobrats”, amb què necessitem més esforç i dedicació, a què volem dedicar més temps (en què 

ens volem concentrar). 

Un cop feta aquesta anàlisi, cal revisar la planificació i veure si s‟ha de fer cap canvi o si s‟ha 

de tenir una alternativa preparada per solucionar alguna possible situació adversa. Tenir 

previst “com reaccionarem si...”. 
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4.5 Organització dels grups i distribució de les tasques 

Tothom és bo per/en alguna cosa. Tothom pot i ha d‟assumir alguna tasca (cantar, ballar, 

parlar, tocar, organitzar, decorar, màrqueting, escriure guió, etc.). 

Després d‟haver plantejat el projecte a l‟aula i haver vist la reacció dels alumnes (positiva i 

amb il·lusió, no hi ha dubte), haver fet la tria a consciència, haver previst i planificat tot el que 

cal fer i haver analitzat la nostra realitat, cal parlar de cap on vol anar cada alumne, concretar 

la distribució de les tasques. No podem obligar a cap alumne a fer res concret. Participar, sí, 

però de la manera en què es sentin més còmodes. Alguns triaran tocar la flauta (amb partitura 

o sense), alguns triaran cantar (de memòria o llegint), alguns triaran instrumental Orff amb 

partitura, alguns triaran fer intervencions amb instruments de percussió petita sense partitura, 

alguns triaran ballar, alguns parlar, alguns no ho saben i necessiten provar-ho i alguns no 

voldran participar de la part musical i es decantaran per altres tasques, com l‟organització del 

dia de l‟espectacle. 

Cal deixar un marge de temps pels moviments d‟anades i vingudes. Com acabo de dir, alguns 

alumnes necessiten provar per trobar el lloc on es senten còmodes. 

Després del temps dedicat a la planificació han de quedar definits els rols i les funcions de 

cada un dels membres de cada grup. Organitzar qui farà què, quan i com. 

Hem d‟intentar que els grups estiguin equilibrats segons les necessitats de cada tasca. 

Normalment ells mateixos es col·loquen en un lloc o un altre segons on veuen que falta gent, 

però en cas que quedés desequilibrat i es requereix la intervenció del mestre, quan aquest 

proposa un canvi solen accedir sense desgana. Si no tenen especial dificultat en alguna cosa 

(per exemple, un alumne que no toca flauta –perquè no li agrada o perquè troba que no en 

sap–), l‟experiència ens fa dir que els és igual estar a un lloc o a un altre mentre estiguin 

formant part del conjunt. No sol ser aquesta una ocasió on surtin enveges per estar en un o 

altre grup. L‟ambient sol ser de col·laboració i ajuda. Els alumnes es senten part important 

d‟un grup, fins i tot imprescindible. Aprenen a respectar les intervencions, a fer feina junts, a 

seguir la referència, a ser responsables de la seva part (que afecta directament a tots els altres). 

No cal que els alumnes estiguin sempre en el mateix grup durant tota l‟actuació, així és que 

els alumnes poden triar canviar de tasca o d‟instrument segons la peça de l‟actuació, sempre 

que s‟hagi planificat prèviament i es respecti una distribució equilibrada de les tasques. 
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4.6 Desenvolupament del projecte 

Ara es tracta de complir amb tot allò que s‟ha previst. Posar-ho tot en marxa. Si s‟ha fet una 

adequada planificació i distribució de grups i tasques, funcionarà rodat. Només cal tenir clar 

què toca fer en cada moment i dia i gaudir del procés. 

Com s‟ha comentat a la planificació, la qual ha de ser susceptible de modificacions, segons la 

velocitat amb què el grup munta una peça (teatral, musical), es podran fer totes les peces 

previstes, se n‟haurà d‟afegir alguna o s‟haurà de prescindir d‟alguna. I no passa res, perquè 

això no serà l‟important. L‟important serà el que comparteixen durant el procés i la il·lusió, 

individual i compartida, del dia de l‟actuació, sigui quina sigui la quantitat i/o la dificultat de 

les peces de l‟actuació. 

S‟ha de tenir en compte que una activitat d‟aquest tipus no és un camí de roses, i es 

presentaran multitud d‟inconvenients, tots ells superables. Per exemple, ens fallarà un alumne 

que té un paper fonamental (per malaltia o qualsevol altra causa), n‟hi haurà que faltaran als 

assajos i no s‟ho sabran prou bé, etc. 

És possible que el dia de l‟actuació, com que hi ha nervis, o algun dels dies d‟assajos (i ara 

parlo del centre i els altres mestres que hi hagi per allà, que no comparteixin la idea i per 

exemple no respectin la reserva d‟espai o facin algun comentari negatiu) es visqui alguna 

situació un poc desagradable (a l‟hora de muntar escenari, de prioritzar una o altra cosa, etc.). 

El millor que pot fer el mestre de música en aquest cas és no prendre‟s allò de manera 

personal i quedar-se amb tot allò positiu que ha viscut. Amb les cares d‟il·lusió i d‟emoció 

dels alumnes, amb els ulls brillants, amb l‟agraïment de les famílies, etc. 

Perquè això és el que hi ha a l‟altra banda de la balança, els beneficis, que superen 

àmpliament els inconvenients. El llaç de camaraderia que es desenvolupa entre els propis 

alumnes i amb el mestre, el sentit de la responsabilitat, la feina en equip, l‟esforç i les ganes 

de superar-se, etc. són aspectes transversals al currículum que aprendran de forma 

significativa i recordaran per sempre. A més, el clima de classe millorarà notablement així 

com vagi progressant l‟activitat i continuarà desprès de l‟actuació. Per altra banda, els 

aspectes purament curriculars de la matèria de música en aquest cas també quedaran més que 

coberts, ja que tocaran bé un instrument, llegiran bé les partitures, hauran incrementat el seu 

interès per la música, hauran après a gaudir-la i estimar-la, i un llarg etcètera. Tal vegada no 

ho aconsegueixen del tot, però ho intenten i gaudeixen del procés, emocionant-se pel camí. 
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4.7 Preparació del producte final 

Segons la motivació i implicació dels alumnes i mestres, es pot afegir algun assaig a les hores 

de pati o fora de l‟horari lectiu, si es veiés que fa falta... 

És important explicar als alumnes què passarà el dia de l‟actuació. Per la majoria d‟ells és un 

terreny desconegut i han de tenir tota la informació de com actuar en cada moment i en cada 

cas. On serà l‟actuació, com serà l‟escenari, on hauran d‟estar ells abans de sortir a l‟escenari, 

de quina manera han de sortir, què fan entre cançó i cançó, què fan al final. I tot això no basta 

amb parlar-ho, ho han d‟experimentar amb un simulacre. Per això és bàsic fer un (o més 

d‟un!) assaig general. Els alumnes s‟han de sentir el més segurs possible. És fonamental 

recalcar que als assajos ens esforcem per fer-ho bé i millorar de cada vegada més, però el dia 

de l‟actuació, si un s‟equivoca, no passa res. Es pot dissimular i intentar enganxar-se de nou a 

la peça el més aviat possible. I si no aconsegueixes reenganxar-te, no passa res. Pots 

dissimular, fer com si toquessis i al final somriure de la mateixa manera que si no t‟haguessis 

equivocat cap vegada. El públic no se n‟adonarà i els teus companys segurament tampoc. I si 

se n‟adonen, no passa res, perquè a tothom li pot passar i tothom ho pot entendre. Cal recordar 

valors de companyonia i d‟igualtat al llarg dels assajos i abans de sortir a actuar. 

Equivocar-se és sa i necessari per aprendre i l‟important és ser capaç de seguir, de continuar, 

de tirar endavant i que aquell error no ens condicioni al que fem a partir d‟aquell moment, no 

hem de quedar bloquejats o anar encadenant errors un darrere l‟altre ni ens hem de rendir. 

Sempre endavant. I aquest és un aprenentatge per la vida.  

Crec que és important per els alumnes que tant les famílies com els diferents mestres que 

tenen els vagin a veure el dia de l‟actuació (en el cas que s‟hagi triat un projecte amb un 

producte final obert, públic). Pot ser no els interessi, no els agradi la música, etc., però per als 

alumnes és important la seva presència, molt més que el que els puguin dir després. Aquest 

vincle reforça encara més l‟interès de l‟activitat compartida. Per reforçar-ho, els alumnes 

poden escriure una carta, un correu electrònic o una invitació (targeta) convidant als pares i 

manifestant aquesta importància. La frase pot ser tan directe com “M‟agradaria molt que 

vinguessis. És important per mi.” El treball del mestre aquí està en haver treballat (amb 

anterioritat i alhora continuació) la necessitat d‟expressar les nostres necessitats i com ens 

sentim, sense pors ni vergonyes. Una vegada més, educació emocional treballada 

transversalment. 
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4.8 Producte final 

Aquest dia només cal gaudir, i emocionar-se, individual i col·lectivament, transmetent i 

compartint il·lusió i satisfacció per la feina feta.  

Els beneficiats d‟aquest moment no són només els intèrprets, sinó tots els membres de la 

comunitat educativa que s‟hagin inclòs (famílies, fillets i filletes d‟altres cursos, altres 

mestres).  

El resultat purament musical de l‟actuació no ha de ser el que s‟avaluï. És un moment per 

gaudir. Si nosaltres gaudim, farem gaudir. I el gaudi facilita l‟aprenentatge, perquè predisposa 

a les persones a estar més obertes a rebre i incorporar els estímuls. 

No estic dient que només es gaudeixi aquest dia. La idea és que es gaudeixi de tot el procés, 

però és una il·lusió que va creixent i agafant força que troba en el dia de l‟actuació la seva 

culminació. 

 

4.9 Després de l’actuació 

És el moment de celebració i de deixar-se sentir les emocions mogudes, tant en els intèrprets 

com en els assistents. Podem parlar-ne i treure tot el suc que puguem, educativament parlant, 

o simplement parlar-ne per gaudir i compartir la part humana de la situació. 

Hi ha tres moments en els quals és important per als alumnes rebre un sentiment de satisfacció 

per part del mestre i no podem anar a la nostra i no tenir-ho en compte. De fet, és important 

que rebin que estàs content amb ells i per ells en tot moment, però podríem destacar 3 

moments com a delicats, perquè són moments que si queden “buits” poden provocar 

emocions negatives en els alumnes, i aquestes són les que no ens interessen per a 

l‟aprenentatge. 

El primer d‟aquests moments és just acaba la darrera cançó, encara dalt de l‟escenari, mentre 

el públic aplaudeix. És important fer una mostra d‟alegria, satisfacció, independentment de la 

qualitat del resultat. És un resultat, el seu resultat, un resultat comú, fruit d‟esforç de dies i 

dies, d‟esforç comú, i té molt de valor. M‟estic referint a un gest, una mirada, un somriure, un 
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somriure immens! Es pot felicitar vocalitzant paraules de felicitació sense emetre‟n el so, 

picant l‟ullet... Pot semblat un gest insignificant, però si es fa des del cor, significa molt. 

El segon d‟aquests moments és en acabar l‟actuació, ja fora de l‟escenari. Els alumnes senten 

la necessitat de xerrar del que acaben de viure, del que ha passat (encara que no expressin 

aquesta necessitat). Necessiten que els diguis alguna cosa, felicitant-nos, demanant-los. 

Necessiten treure el que acaben de viure, el que han sentit, encara que alguns no sàpiguen 

com expressar-ho. Per això els has de donar peu per treure les emocions. S‟acaba de viure una 

situació viva, plena d‟emoció, i en acabar necessita sortir. Primer de tot els has de felicitar, 

abraçar o besar, i els pots demanar com s‟han sentit. També voldran comentar cosa concreta 

que hagi passat (a totes els actuacions passen coses! Una equivocació i com n‟hem sortit –

quan s‟equivoquen, curiosament necessiten dir-ho! –, alguna cosa que hagi passat al públic...). 

I el tercer d‟aquests moments és el primer dia que ens retrobem a l‟aula després de l‟actuació. 

Els alumnes agrairan recordar i reviure moments i que els tornis demostrar que estàs contenta 

amb ells, donant així importància a tot l‟esforç i no fent com que “allò no ha existit,”, o “ja ha 

passat, ja està oblidat”. També agraeixen que els demanis qui els va anar a veure (si ens hem 

assegurat abans que tothom va tenir algú), què els van dir després, etc. 

 

4.10 Avaluació 

En aquest punt es tracta l‟avaluació, però no és aquesta una fase del projecte. L‟avaluació no 

es fa al final del projecte sinó durant tot el seu procés, i és que l‟avaluació ha de valorar 

aquest procés (i no només el resultat final), de forma que ens ha de facilitar conèixer el 

progrés de l‟alumne a partir de les seves condicions inicials. L‟avaluació implica la recollida 

d‟informació, l‟anàlisi d‟aquesta informació i la presa de decisions per tal d‟ajustar i adaptar 

les estratègies didàctiques a les necessitats reals dels alumnes. 

Cada una de les fases es pot i s‟hauria d‟avaluar. Avaluació com a retroacció per millorar el 

procés d‟ensenyament-aprenentatge. Retroacció que inclogui punts forts i aspectes de millora. 

Punts forts perquè cal reforçar el que fem bé perquè la persona agafi confiança i ho empri com 

a recurs. I aspectes de millora perquè hi hagi aprenentatge, esperit de superació. Els aspectes 

de millora s‟han de dir de manera amorosa. Si ho diem bé, tot es pot dir, i s‟ha de dir, perquè 

no ens hem de conformar. Hem de mantenir les expectatives altes, realistes però elevades, per 



M. Gual - La capacitat educativa dels projectes musicals 

44 
 

tal d‟aconseguir el millor de cada alumne i que aquest arribi fins al final de les seves 

possibilitats, fent el possible i el que estigui en les nostres mans per llevar les barreres que 

limitin aquestes possibilitats, en principi infinites. 

Aquesta avaluació ha d‟incloure avaluació per part del mestre, coavaluació entre iguals i 

autoavaluació. D‟aquest manera s‟assegura l‟intercanvi d‟interpretacions i percepcions i els 

alumnes aprenen la finalitat de l‟avaluació. També s‟ha de fer l‟autoavaluació del mestre i 

l‟avaluació de l‟activitat docent per part dels alumnes. 

Per a la recollida d‟informació s‟haurien d‟utilitzar el nombre màxim possible d‟eines 

(observació, anàlisi de les produccions dels alumnes, intercanvis orals, participació a 

classe...). Com més elevat sigui el nombre d‟observacions, més representativa de la realitat 

serà la informació que se n‟obtingui. Si es fa alguna prova escrita en algun moment del 

projecte hauria d‟incloure qüestions i preguntes de diferent tipus (qüestions de raonament, 

resolució de problemes, preguntes sobre la pràctica, preguntes tipus test, de relacionar, 

preguntes de resposta visual, auditiva, etc.). 

A principi de cada projecte es pot fer una avaluació inicial per tal de conèixer les 

característiques del grup i de cada alumne i els coneixements previs adquirits amb anterioritat 

respecte allò que es vol treballar. 
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5. Conclusions 

Per fer aquest treball he cercat, he investigat, he llegit, he entrevistat, he demanat, etc., però és 

també fruit dels aprenentatges que m‟han donat aquests 4 anys de carrera i la meva vida com a 

músic.  

El que interessa de tot aquest procés d‟estudiar una carrera i elaborar aquest TFG, arribats a 

aquest punt, és allò que en trec, què em pot servir a jo i li podrà servir al futur lector. És per 

això que elaboraré les conclusions donant resposta a la pregunta que ens ha mogut durant tota 

la carrera i que és la que volem que ens responguin els nostres alumnes: “Què he après?” 

Intentaré comprimir el màxim possible aquests aprenentatges en unes quantes afirmacions: 

 Tots tenim necessitats. Donar resposta a aquestes necessitats facilita l‟aprenentatge (i 

la vida). També tenim barreres (físiques, psíquiques i emocionals). El primer que he 

de detectar és quina part d‟aquestes barreres poso jo i intentar eliminar-les, i en segon 

lloc pensar què puc fer jo per contribuir a llevar les barreres que no depenen 

exclusivament de jo. 

 Un fillet (una persona) trist no pot aprendre. 

 És tan important conèixer el món com conèixer els altres com conèixer-nos a nosaltres 

mateixos. De fet, l‟ordre d‟importància potser seria l‟invers però aquest sol ser l‟ordre 

d‟arribada d‟aquests coneixements. I potser hi podem fer alguna cosa. 

 No donis res per fet. No observis i prou. Reflexiona-hi. 

 Els fillets (les persones) no són, les persones estan. Estan per les circumstàncies que 

viuen. Darrera qualsevol acció hi ha un motiu (perquè i/o per a què). 

 Tota aportació és vàlida (d‟un fillet i de qualsevol persona). Potser no és el que 

esperem, però l‟hem d‟escoltar/mirar/provar i valorar. Millorem, no corregim. 

 Tothom és bo en alguna cosa. I la diversitat ens enriqueix. 

 Confia en el nen. I demostra-li que les teves expectatives són altes. 

 Un bon mestre ha de ser bona persona. 

 Estima. Estima els fillets, estima la teva feina. 

 Necessitem ser estimats. 

 Sigues coherent, honest i respectuós. 

 Posa-hi passió en tot allò que facis. Si no, no val la pena. 
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 Programa i fes les sessions de manera efectiva i afectiva. 

 Educació emocional, aprenentatge significatiu, educació inclusiva i atenció a la 

diversitat. 

 Interdisciplinarietat i ensenyament transversal. 

 Alumne actiu, protagonista del seu aprenentatge. Mestre guia, acompanya. 

 Les persones naixem amb unes ganes infinites d‟aprendre, però amb els anys anem 

perdent les ganes d‟aprendre, moltes vegades pel feedback que rebem, de l‟escola, de 

la família, de la societat. Quan parlem de motivació, més aviat és aconseguir que els 

alumnes vulguin decidir seguir aprenent. 

 Avaluar és donar retroacció, i sempre ha d‟incloure punts forts i propostes de millora, 

dites amb amor. Equivocar-se és sa i necessari per aprendre. Valorem el procés 

(esforç, progrés, creativitat...), no (només) el resultat (correcció, encert). És per 

aquestes dues coses que parlem d‟avaluació contínua, i serveix per millorar el procés 

d‟ensenyament-aprenentatge (tant dels alumnes com dels mestres com de les 

persones...). 

 Sigues conscient de la gran responsabilitat que agafes. L‟agafes per sempre. No es pot 

ser mestre de dilluns a divendres de 9h a 14h. Els fillets (i les persones) ens envolten 

sempre. 

Quan me‟n vaig realment adonar de l‟abast d‟aquesta responsabilitat, em va fer respecte i em 

va fer tirar enrere. A veure qui era jo per agafar responsabilitat tal. Amb un poc més de temps 

aquesta por/respecte s‟ha convertit en un repte i motivació. M‟he format. M‟he esforçat sense 

límits. M‟he autorevisat de dalt a baix, intentant corregir el necessari. Crec que sí. Puc fer 

alguna cosa per ajudar totes aquestes personetes i, per tant, puc aportar el meu granet d‟arena, 

contribuint, d‟aquesta manera, a fer un món millor. 

I ara ve la següent pregunta: “Com en sento, amb aquests nous aprenentatges?” Fent 

avaluació personal d‟aquests 4 anys... Em demano: “Estic contenta, de la decisió que vaig 

prendre? Estic satisfeta d‟haver realitzat aquests estudis?” I tot i, sí, haver tingut a estones la 

sensació d‟estar perdent el temps o fer treballs innecessaris, la resposta final, afirmativa, no 

pot ser una sola paraula. 

Fa 4 anys que vaig decidir emprendre aquest llarg viatge. Un viatge que no vaig començar 

amb la predisposició amb la que he arribat a aquest punt. La decisió va venir per necessitat 

laboral d‟horari, calendari, estabilitat i sou, moguda perquè m‟agraden els nens i m‟agrada la 
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docència, està clar. Un viatge que ha estat i s‟ha fet llarg. Compaginar estudis amb professió 

(violinista freelance) i feina de professora de música per tenir de què viure amb certa 

estabilitat econòmica, amb l‟educació d‟un fill tota sola, amb totes les responsabilitats de 

portar la família i la casa i amb les passades que et va donant la vida mentre intentes fer camí, 

no ha estat fàcil. M‟han sortit molts cabells blancs, he dormit molt poc i he perdut bastant pes. 

I plor mentre escric. Perquè ha estat un esforç titànic i estic arribant al final. Però ha valgut la 

pena. 

Ja me‟n vaig adonar el curs passat que aquests estudis (sobretot les pràctiques) m‟havien 

canviat com a persona. Crec que era una persona que ja anava ben encaminada, sinó suposo 

que no seria aquí, però era molt més tancada, diré. I jo em considerava una persona de 

mentalitat oberta... Ara som més oberta, tolerant, tinc una visió molt àmplia, em costa molt fer 

una crítica (destructiva), m‟emociono amb encara més facilitat. I em desvisc per qualsevol 

fillet. Qualsevol. Tots els fillets s‟han igualat davant els meus ulls, i això abans no era així. 

Abans era selectiva. Puc concloure que aquests estudis m‟han fet millor persona. 

No estic segura d‟en quin moment he après què. Sí sé que he anat aprenent coses, i més o 

menys identifico grups d‟aprenentatges a diferents moments de la carrera, i els identifico com 

aprenentatges diferents. Sobretot els que corresponen a assignatures teòriques (que no cobren 

cap sentit fins que no fas pràctiques), els que vaig adquirir al llarg de les primeres pràctiques, 

els que dec a les segones o terceres pràctiques i els que dec a la vida (aquests 4 anys) però que 

no es poden deslligar del context d‟haver estat estudiant tot això. I en algun moment tots 

aquests aprenentatges s‟entremesclen, es relacionen, es lliguen, i tot cobra encara més sentit... 

El que sí sé és que ara sé moltes més coses, i les sé no perquè les hagi memoritzat (de fet no 

record gairebé res del que he memoritzat per fer els exàmens escrits de la carrera, 

sincerament), sinó perquè les he pogut relacionar amb el que ja sabia (tot aprenentatge és una 

connexió amb el que ja som i sabem, coneixements previs i de la vida), perquè les he pogut 

relacionar amb la meva realitat i aplicar-los en el meu dia a dia, no només com a mestra sinó 

com a persona (violinista, mare, filla, germana, companya, amiga, parella) i perquè les 

emocions que m‟ha mogut el contacte amb els fillets han despert la meva motivació i decisió 

d‟aprendre-les, incorporant tota la informació nova que ha passat per reflexió. I que tot això 

ha anat fent canvis dins jo, poc a poc, i quan te‟n adones, el canvi ja és gros. I és un canvi que 

queda per sempre. No és això aprenentatge significatiu? 
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Com ja he comentat, en algun moment del camí em vaig fer enrere, pensant que pretendre ser 

mestre era una responsabilitat massa gran amb la qual jo (i no tenia clar qui realment sí) no 

era capaç de comprometre‟m. Però pensant-hi de manera reflexionada se‟m va despertar la 

vocació real, ganes de fer alguna cosa per cada una de les personetes que em creui pel camí, 

per petita que sigui. I que aquesta és per jo la millor manera de contribuir a la millora de la 

societat. I ho puc fer. I ho vull fer. 

Ara em falta l‟experiència real de tenir un grup cada dia baix la meva responsabilitat. I em 

mor de ganes. Estic preparada. Esper que arribi amb il·lusió! 

Per acabar, recordar el missatge del qual es vol conscienciar amb aquest treball: 

Els estudis que s‟han fet en educació ens orienten sobre quina és la millor manera d‟aprendre. 

La música compleix aquestes orientacions. Combinant les orientacions de la innovació 

educativa amb les propietats educatives de la música s‟obté una eina amb molt de potencial, 

que aconsegueix dels alumnes allò que s‟espera des del camp de la innovació educativa. 

Ens interessa la diversitat dels alumnes, ja que ens enriqueix, i volem anar cap a la inclusió i 

atenció d‟aquesta diversitat. Volem alumnes competents, capaços de desenvolupar-se en la 

societat actual. Per això cal que l‟aprenentatge dels nostres alumnes sigui significatiu, 

connectant coneixements de manera transversal. Assegurar l‟habilitat emocional i la 

motivació per aprendre facilita aquest aprenentatge. Els projectes educatius són una 

metodologia que afavoreix tenir en compte tots aquests aspectes. 

La música motiva, la música ajuda al control i gestió de les emocions, la música és inclusiva i 

assegura l‟atenció a la diversitat per l‟enorme quantitat de possibilitat que ens ofereix, la 

música és una eina de connexió interdisciplinària. La música pot abastar la comunitat 

educativa. En definitiva, la música és una potent eina d‟innovació educativa que facilita 

l‟aprenentatge significatiu dels alumnes i que els ajuda a ser competents. 

Organitzar un projecte musical, de qualsevol tipus, amb l‟enfocament adequat, és un exemple 

de com es pot posar en pràctica tot el que s‟acaba d‟exposar, cercant sempre el màxim 

benefici possible dels alumnes. 

Les experiències que ja s‟han portat i s‟estan portant a terme, tot i presentar encara algunes 

dificultats i/o trobar-se amb alguns límits o barreres, demostren els beneficis educatius 

d‟aquestes pràctiques, així com justifiquen la importància de la música al currículum. 



M. Gual - La capacitat educativa dels projectes musicals 

49 
 

Les coses no es fan soles. Depenem de l‟actitud dels mestres per aprofitar els recursos i poder, 

gràcies a la música, “marcar una diferència”. Així és que des d‟aquest treball, animo a tots els 

mestres, no tan sols a respectar la música, sinó a incorporar-la en la seva vida, sobretot amb la 

que comparteixen amb els fillets. I els animo a no deixar d‟innovar. De les seves decisions 

depèn el futur dels nostres nens. 
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7. Annexos 

A l‟annex 1 trobem entrevistes fetes a mestres, a l‟annex 2 trobem qüestionaris passats a 

alumnes. 

 

Annex 1: Entrevistes mestres 

Es va preparar una entrevista i s‟ha passat a diferents mestres de música de Menorca: mestres 

d‟educació infantil, primària i secundària i mestres d‟escola de música de diferents municipis. 

Aquestes persones s‟han seleccionat per la seva implicació, vinculació i labor en el món 

educatiu musical de Menorca. L‟objectiu de l‟entrevista és recopilar opinions formades i 

experimentades sobre els beneficis educatius dels projectes musicals, per tal d‟aportar dades 

experimentals que avalin la hipòtesi de treball. A continuació es presenta una taula amb la 

informació rellevant de les dades de les persones entrevistades: 

PERSONA 

ENTREVISTADA 

CENTRE 

EDUCATIU 
MUNICIPI 

EDAT A 

LA QUE 

FAS 

CLASSE 

ANYS 

D’EXPERIÈNCIA 

DOCENT 

OBSERVACIONS 

Maria Bagur CEIP Mare 

de Déu del 

Toro 

Ciutadella 4t EI – 6è 

EP 

2  

Laura Barrera IES Josep 

Miquel 

Guàrdia 

Alaior 

 

1r-4t ESO 20 (15 a 

secundària) 

Mare de 3 fills 

Directora Escola 

Música Ferreries 

Flautista 

Maria Cardona Mir CEIP Sa 

Garriga 

Sant Lluís 4t EI – 6è 

EP 

14 Mare de 2 fills 

Marta Cardona Mir Escola 

infantil 

Sant 

Climent 

4t – 6è EI 26 (17 a primària) Mare de 3 fills 

Pianista i cantant 

de coral 

Carol Díaz Morales Escola 

Municipal de 

Música i 

Dansa 

Es Mercadal 3-7 anys 21 Mare de 3 fills 

Pianista i cantant 

Equip directiu 

Escola Música Es 

Mercadal 
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Joana Fullana IES Biel 

Martí 

Ferreries 3r i 4t 

ESO 

20 Equip directiu IES 

Ferreries 

Fou directora 

Escola Música Es 

Mercadal 

Professora UIB 

Mare d‟1 fill 

Acordionista 

Margarita 

Mesquida Vivó 

CEIP 

Margalida 

Florit 

Ciutadella 4t EI – 6è 

EP 

19 Mare de 2 filles 

Cap d‟estudis CEIP 

Corretja Moll CEIP 

Margalida 

Florit 

Ciutadella 3r EP 

(tutora) 

28  

Eva Morlà CEIP 

Margalida 

Florit 

Ciutadella 4t EI – 6è 

EP 

11 Mare de 2 fills 

Trompetista 

Esther Pons Barro Escola 

Municipal de 

Música i 

Dansa 

Ciutadella 4 anys - 

adults 

20 Mare de 3 fills 

Equip directiu 

Escola Música 

Ciutadella 

Violinista en actiu 

Espe Roman CEIP 

Margalida 

Florit 

Ciutadella 4t EP 

(tutora) 

4 Mare de 2 fills 

Teresa Riudavets 

Cavaller 

CEIP Joan 

Benejam 

Ciutadella 4t EI - 6è 

EP 

14 Mare 1 filla 

Violinista 

Noli Seguí IES M. 

Àngels 

Cardona 

Ciutadella 1r, 2n i 3r 

ESO 

17 Mare de 2 filles 

Fou directora 

Escola Música 

Ferreries 

Pianista i 

percussionista 

 

Algunes d‟aquestes mestres no són actualment mestres de música de primària però ho han 

estat, o han estat algun tipus de mestre de música, o estan molt vinculades a la música. La 

majoria de les dones entrevistades són mares, molt preocupades per l‟educació. Moltes d‟elles 
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tenen actualment o han tingut algun càrrec en equip directiu, de CEIP, d‟IES o d‟EMM. 

Algunes, a més, són músics en actiu.  

Algunes entrevistades han donat el seu consentiment per aparèixer al treball, i s‟ha seleccionat 

un color per cada una d‟elles, mentre que altres han preferit aportar des de l‟anonimat i les 

respostes apareixen en negre.  

A continuació s‟adjunten les preguntes de l‟entrevista amb una selecció de les respostes més 

significatives: 

 

 Com valoraries la música com a eina d’inclusió i atenció a la diversitat? 

R1: Molt positivament, la música sempre uneix i inclou; començant de ben petits, amb les 

classes de grup, on tots canten, tots ballen, tots toquen i es pot atendre la diversitat perquè la 

música per si mateix també ho és diversa i brinda infinites possibilitats. 

R2: La música és una de les àrees que més pot integrar a tot tipus d‟alumnat si s‟imparteix 

tenint molt present l‟objectiu d‟inclusió i atenció a la diversitat. No és gens fàcil, però és 

possible. Necessita una ment molt oberta i coneixedora de la seva història i tendències actuals. 

R3: Valor positivament el poder que genera la musica sobre les persones, la música fa que es 

trenquin barreres dins la societat, desperta emocions i afavoreix la integració de les persones, 

per tant, pens que és una eina d‟aprenentatge que tenim a l‟abast els docents que afavoreix la 

inclusió i la integració de tots els fillets i filletes. 

R4: La música és una eina molt potent per incloure a tot l‟alumnat. Cada alumne/a pot aportar 

aspectes positius al grup. És més, amb la música es cohesiona tot el grup. 

R5: La música pot ser, si s´imparteix de forma adient, una eina d´inclusió. La música permet 

arribar a tot tipus d´alumnat, si es concep com una forma d´expressió creadora, i el mestre viu 

la música i la sap transmetre. Si no, no ajuda gens, és contraproduent. És essencial el vincle 

que estableixes amb l´alumne i el treball vivencial que procuri satisfacció i una certa diversió. 

És essencial l´acceptació plena de la diversitat, i adaptar les activitats a tot tipus de persones, 

poder responsabilitzar tothom del fet musical col·lectiu, cadascú al seu nivell. 
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R6: Per a mi la música és l‟eina educativa més poderosa. Fa molt de temps que crec que 

hauria de deixar de ser una simple assignatura aïllada de la resta, per a convertir-se en el propi 

eix vertebrador de l‟educació. 

Per començar, a les meves sessions de música, sempre ens seiem tots i totes en rotllana. 

Aquesta posició és de per si integradora. Permet un ambient càlid, amb poca distància entre  

els uns i els altres, així com permet el contacte visual de tots amb tots. Asseguts en rotllana 

tots estem amb les mateixes condicions, no hi ha jerarquies. 

Cada alumne conté una gran riquesa dins ell i aquesta necessita ser expressada. Ells tenen 

molt per oferir i no tant sols individualment. La interacció amb els altres genera sempre molts 

projectes nous. 

R7: És una de les assignatures que més pot arribar a tot tipus d'alumnat, sigui quin sigui el seu 

nivell. La música respecta els diferents ritmes d'aprenentatge i per tant atén molt fàcilment a 

tota la diversitat de l'aula. 

R8: És una eina d‟inclusió molt útil, especialment pel que fa als alumnes amb dificultats per 

comunicar-se. 

 

 Creus, segons la teva experiència docent, que la música és capaç d’arribar a tots 

els estils d’aprenentatge? 

R1: La música té el gran avantatge que pot oferir pràctiques molt diverses a l‟aula. Es pot 

treballar des del moviment, la veu, els instruments, el contacte amb el propi cos, i també des 

de la seva escriptura. En el meu cas, durant aquest curs he percebut com fillets i filletes que a 

nivell corporal i auditiu comprenen alguns conceptes treballats, després quan es fa una feina 

escrita tenen dificultats per traduir-la al full. Això a mi m‟ha ensenyat la capacitat de la 

música d‟obrir portes a diferents maneres d‟aprendre i també a valorar amb molta més 

importància l‟experiència que passa pel cos i per els sentits dels infants, més enllà de la 

capacitat de deixar-la per escrit. 

R2: La música és capaç d‟arribar a tots els estils d‟aprenentatge. Cada fillet té els seus 

recursos per a aprendre. N‟hi ha que necessiten actuar i experimentar, d‟altres que tenen un 

aprenentatge anomenat passiu,  i d‟altres que necessiten teoritzar. 
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Posem per cas que l‟activitat consisteix en aprendre‟s una cançó. Aquell alumne que funcioni 

millor amb un estil d‟aprenentatge actiu, li anirà bé poder gesticular i moure‟s per a 

representar-la. Aprendrà més ràpidament la lletra de la cançó si pot estar en moviment mentre 

l‟aprenem. A un altre alumne (passiu) li anirà millor escoltar-la en quietud, analitzant bé el 

que diu. Un altre li anirà millor primer poder llegir la lletra en calma, en silenci, abans 

d‟escoltar-la. 

Per tant, la resposta és sí. La música té també aquest poder. 

R3: Sí, es pot fer música de la manera més clàssica i de la manera més innovadora. Es pot 

donar una assignatura de música completament teòrica (història de la música a 1r de BUP) i 

de la manera més vivencial (com es comença a fer ara). 

R4: Sí, sense cap dubte. Molts alumnes enfrontats al sistema, a l'assignatura de música s'hi 

enganxen i la superen fàcilment. Tenint en compte sempre, que s'hi comença a treballar des de 

la seva motivació. I a aquest aspecte, la música hi té moltes possibilitats. 

R5: Sí, amb la música podem tenir tota la flexibilitat que es necessita: simplificar, ampliar, 

emprar la música des d‟una vessant més lúdica, o més terapèutica, més pedagògica... 

R6: Sí, sens dubte. Treballa la part més emocional, i tots som emocionals, i si hi ha emoció, hi 

ha aprenentatge. 

R7: La música permet assolir molts d‟aprenentatges de manera lúdica i divertida, pel que és 

adequada per a qualsevol contingut que es vulgui donar a conèixer als alumnes. 

R8: Jo pens que sí però és clau que el mestre/a sigui capaç de motivar i incloure tot l‟alumnat. 

Si l‟alumnat s‟emociona fent música segur que aprendrà sigui quin sigui el seu estil 

d‟aprenentatge. 

R9: La música, com a llenguatge universal que és, ajuda a arribar a tots els estils 

d‟aprenentatge. 
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 Pots explicar, segons la teva experiència docent, la capacitat de la música per 

moure emocions en els infants? 

R1: La música arriba a racons als quals res més hi arriba. La música desperta records, 

sentiments, relaxa, activa, alegra, entristeix... 

R2: A l'etapa de secundària, les emocions són complicades. Es treballen des de la música però 

no s'expressen de la manera que ho fan a primària. Però s'han de treballar igualment. 

R3: Música i emocions estan directament relacionades, la música forma part de la meva aula 

dia a dia. Intent començar les classes sempre que puc amb una dinàmica on la musica hi és 

present, ja que és una manera d‟afavorir la concentració dels infants en les posteriors tasques.  

Quan tornem del pati, tenim una estona de relaxació on la música és fonamental per baixar 

l‟excitació després dels jocs motrius i tornar a la calma. 

R4: La música és un art, i tot art és capaç de moure emocions. L‟art ens entra a través dels 

sentits i el sentit de l‟oïda és per jo un sentit molt potent emocionalment. A través de l‟oïda 

ens entra una gran font d‟emocions. I està demostrat que si no hi ha emoció, no hi ha 

aprenentatge. 

R5: La música genera emocions si es viu de forma plaent i relaxada, i viscuda, tot depèn. 

Estem parlant d´emocions agradables, positives, o potser també d´emocions que no ens 

semblen, a priori, gaire còmodes, com la tristesa, la ràbia, l´odi... La música ha de despertar 

interès, i fent música ens emocionem, perquè som capaços de crear des del no res, de fer en 

grup, de construir alguna cosa que pot ser polida, lligada a la bellesa. El que permet la música 

és emocionar-nos perquè ens permet crear en sintonia amb altres, i ens permet aconseguir fites 

que ens permeten equilibrar el repte i espai personal (el teu instrument i tu) i l´espai col·lectiu 

(el grup amb el que estic sonant). 

R6: Els infants experimenten tot tipus d‟emocions experimentant amb la música: escoltant, 

interpretant, fent música... Si els infants no s‟emocionen amb la música ens hem de plantejar 

quina cosa falla a l‟aula. 

R7: Una de les meves vivències més inoblidables ha estat precisament donar classe de música 

a alumnes amb paràlisi cerebral. Jo sempre m‟havia format com a músic, a partir del moment 

en què vaig començar a ensenyar música va ser quan vaig experimentar la gran riquesa que té. 

Sempre dic que per poca música que es faci, ja forma i enriqueix la persona. 
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R8: Una bona manera de treballar les emocions i els sentiments és a través de la música. La 

relació caràcter musical-emoció és molt clara i resultarà d‟utilitat a l‟hora de treballar aquests 

temes. Per exemple, a partir del llibre Emocionari (que defineix clarament cada emoció) se 

poden fer activitats musicals. 

 

 Pots explicar, segons la teva experiència docent, la capacitat de la música per 

motivar els alumnes i que gaudeixin? 

R1: L‟alumnat gaudeix i es sent motivat amb la música quan hi ha una participació i un 

aprenentatge actiu, quan ells fan. 

R2: Basten dos acords, dos compassos de qualsevol música coneguda i viscuda, per moure tot 

un grup cap a un mateix interès o una mateixa finalitat. 

R3: Tots els dies de la setmana que podem comencem la classe amb música, cançons 

dinàmiques  acompanyades de moviments de zumba, danses africanes... Música que ajudi a 

començar el dia de manera activa i que afavoreix la posterior concentració per fer les tasques 

diàries. La música també ajuda a crear un ambient tranquil que afavoreix la concentració 

durant les estones de treball individual i mitjançant les cançons també s‟afavoreixen els 

aprenentatges de manera divertida. 

R4: Només un exemple: quan hi ha algun petit conflicte, o estan esvalotats per alguna cosa, 

dispersos, despistats, just senten que he posat música ja es posen en estat d‟atenció, els cossos 

es comencen a moure amb el ritme, ses mirades canvien. És increïble sa força que té sa 

música! 

R5: A mi m‟agrada entendre l‟ensenyament de la música des del sentit que té la música per 

l‟ésser humà. Si la música ha estat sempre un instrument d‟expressió i de gaudi, penso que a 

l‟escola ha d‟estar enfocada així. Dono importància a treballar el llenguatge i a assolir el codi, 

però sempre des de la perspectiva de la vivència i el passar-ho bé fent música.  

Com deia, crec que la música pot oferir tantes possibilitats de dinàmiques on tothom pot 

participar i aportar en el mateix producte compartit, que permet que en una proposta o en una 

altra tothom trobi un espai per gaudir.  
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Proposar una dansa, o crear unes passes d‟un ball, o tocar instruments o cantar té un doble 

element motivador que és el fet de participar en una proposta musical, que per si mateixa ja té 

una intenció de provocar un espai de gaudi, però també té la segona vessant motivadora que 

és la potencialitat de donar cabuda a la ràpida evolució dins un mateix producte.  

Per exemple, en un primer moment una percussió corporal no surt. O no se saben una cançó, o 

no tenen moltes idees de passos per una coreografia. Però a poc a poc, a mesura que hi anem 

treballat sorgeixen idees, apareixen millores fins que al final ens surt bé. I toquem una peça 

tots junts i ens surt a tots. Això em sembla motivador: la recompensa del treball ben fet en poc 

temps. 

R6: Ja ho he contestat abans. Sempre i quan un parteix del que els motiva, la música és una 

assignatura que es pot adaptar fàcilment a les inquietuds i capacitats dels alumnes. Així en 

gaudeixen molt més. 

R7: La música, entre d‟altres potencials, té un caràcter lúdic inherent. Els fillets i filletes des 

de ben petits, relacionen la música amb el fet de passar una bona estona. Aquest fet juga al 

nostre favor, com a docents de música, ja que la seva predisposició al gaudi només en sentir la 

paraula «música» sol ser immediata. 

R8: Els alumnes gaudeixen si se´ls proporcionen experiències musicals riques i participades, 

actives... Si escoltes música els has d´explicar què és allò que escoltaran, i parlar de l´autor i 

de la seva vida, i explicar-los el que li passava i quines dificultats tenia... Els has de fer 

entendre la música com a resultat d´una història darrere, una història humana, de persones 

com ells... Si sonen instruments, els has de dir de forma senzilla i clara de quina manera 

sonaran millor, i ser molt exigent en la cura i el respecte a la mestra i als altres. Has de pensar 

que són capaços de fer molt, sempre has de pensar que són capaços, que són bons, que ells 

poden, ells han de sentir que la mestra confia en ells, i que d´allò sortirà alguna cosa bona. Si 

cantes has de saber cantar mínimament bé, i gaudir del cant per a que ells ho visquin bé, i 

gaudeixin. Però també poden inventar-se i crear les seves pròpies cançons. Si soneu 

instruments de percussió, aquests permeten fer instrumentacions fàcils, que tècnicament 

puguin assolir i vegin que ho poden fer bé, després es pot anar complicant. Les repeticions 

són bones, de vegades hem d´insistir molt en les coses, i anar perfeccionant. I també 

diversificar, donar coses que no necessiten ser perfectes. Hi ha d´haver equilibri, la mestra ho 

ha de saber equilibrar. 
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 Com valoraries la música com a desenvolupadora de la creativitat? 

R1: Amb la música es pot treballar moltíssim la creativitat, ja sigui a nivell corporal, plàstic, 

musical, etc. 

R2: La música afavoreix la concentració i això potencia i és font d‟inspiració per a 

desenvolupar la creativitat. 

R3: Crec que la música potencia la capacitat per a imaginar. Per exemple, una cançó té el 

poder de transportar-nos a un món imaginari.  

Les estones de música són moments distesos, on l‟alumne no es sent (o no hauria de sentir-se) 

jutjat. Per tant, l‟alumne està relaxat i en un clima de benestar. Aquest fet és per si sol un 

potenciador de la creativitat. 

R4: Repeteixo, la música pot ser una gran eina per desenvolupar també la creativitat, però 

segons com s‟ensenyi també la pot limitar completament. 

R5: Si es possibilita ser creadors, la música és una eina important. Però també es pot fer 

música i no treballar la creativitat per res. Només repetir alguna cosa que la mestra diu que es 

faci, i no ets creatiu, no poses res de tu mateix. Si s‟entén creació com execució i interpretació 

d´una música en forma individual o col·lectiva, llavors sí que es pot considerar que es treballa 

la creativitat. Depèn del que s´entengui per creativitat. Hi ha d´haver un espai per a la creació 

personal, però a les escoles és difícil, llavors el que fem és crear en grup, entès com a estudiar 

individualment una partitura i la fem junts. Sí, hi ha un treball d´expressió individual i un 

d´expressió en grup. El resultat és una creació col·lectiva. 

R6: La creativitat a secundària també és complicat, igual que les emocions. Sempre hi ha 

alumnes que et sorprenen. Desenvoluparan la seva creativitat si l'activitat els motiva, sinó, no. 

R7: Té un potencial brutal per desenvolupar la creativitat. Sempre intent fer jocs i activitats en 

aquest sentit: 

Un exemple seria a partir d‟una música donada inventar una dansa. Un altre, a partir de 

l‟audició d'una música crear una història i d'aquí sorgir una música nova, amb instruments de 

percussió, sons de l'aula... 
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 Com valores el fet que la música i els seus projectes siguin capaços d’involucrar 

tots els membres de la comunitat educativa? 

R1: Per una banda, la música ajuda a fer tribu, ja que de manera lúdica es treballa un projecte 

comú on els alumnes es senten implicats i les famílies gaudeixen de veure que els seus fills 

disfruten del que fan. El que veig més complicat és la implicació de tots els mestres, ja que no 

tots els professionals tenen present els beneficis de la música. 

R2: Molt positivament. Ojalà sabéssim aprofitar molt més aquesta característica. La música és 

un llenguatge comú a tots: alumnat, professorat, família... Cap altra disciplina és capaç d‟unir-

nos en uns interessos tan comuns com ho fa la música. 

R3: La música és un llenguatge universal. Ens emociona a tots i totes i açò fa que sigui una 

eina potent per cohesionar tota la comunitat educativa. 

R4: El fet d‟involucrar a tota la comunitat educativa és molt motivador tant pels alumnes com 

pel professorat. Crea unió entre els membre i s‟estableixen nous vincles que potser no 

s‟haurien establert mai i es millora el clima escolar. 

R5: La música és una assignatura que s'hi poden treballar molt fàcilment les intel•ligències 

múltiples i a més, és transversal. Per açò tota la comunitat educativa hi pot participar d'una 

manera o altra. 

R6: Genial, però tampoc és necessari. 

 

 Treballar en projectes musicals fa més competents als alumnes? “Compleix” el 

currículum? 

R1: Sí, sense cap dubte. Hi ha moltes coses del currículum que es poden suprimir, ja que mai 

no li veuran l'aplicació real i pràctica d'allò que haurien d'aprendre, per tant no té sentit 

perdre-hi temps. 

R2: Amb una metodologia globalitzada es poden realitzar projectes on es treballin molts 

objectius i continguts. Amb una bona programació es pot treballar el currículum. 

R3: Els projectes musicals són una eina que ajuden els alumnes a implicar-se amb les 

aprenentatges, per tant hi posen mes interès, gaudeixen de l‟activitat i aprenen més... 
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R4: Sí, sens dubte. La música i treballar qualsevol aspecte de la música (rítmica, lletra, 

melodia, acompanyament...) esdevé un aprenentatge interdisciplinari, i per tant molt complert. 

R5: Tots els professors de primària i secundària que conec sempre m‟han fet saber que noten 

ràpidament quan un/a alumne/a estudia música com a extraescolar. 

R6: No entenc la pregunta. La música és efectiva quan es fa música, i és plaent en el moment 

de fer-la, està connectada al present. La fem aquí i ara. Aquell alumne que pot arribar a gaudir 

de la música feta amb altres pot tenir més competència en concentració, en atenció, destresa 

en l´instrument, pot gaudir i açò el motiva per anar a l´institut, per exemple, o a escola. 

Perquè avui tenim música i m´ho pas genial.  

Si es fan projectes musicals hi haurà fillets que entraran i altres no, perquè es vol ja aprofitar 

la música per altres coses que ja no són musicals, però jo no dic que no estigui bé, ni bé ni 

malament, però ja és algo diferent a fer música. És teoritzar, és relacionar-la amb la història, 

amb les mates... És, de vegades, ficar les coses amb calçador, perquè tinguem la sensació que 

som bons mestres i que ho globalitzem tot. Estem xerrant d´un llenguatge. A alguns alumnes 

els hi atreu, a d´altres no, altres necessiten l´expressió musical, altres no... És bona perquè 

crees en grup, i t´emociona, lo altre són altres coses. 

R7: El treball per projectes té la capacitat de fer més atractiu l‟aprenentatge. Si els alumnes 

estan motivats, es genera una emoció en ells i això és en definitiva el que realment els farà 

aprendre. 

 

 Consideres que la música té la capacitat d’unir els membres d’un grup a pesar de 

les seves diferències? És una eina de cohesió? Permet fer grups heterogenis? 

Funcionen, aquests grups (referint-nos a música)?  

R1: Sí, la música cohesiona i molt. Enguany he tingut un grup de música i moviment de nens 

de 6 anys i hi havia un nen amb una discapacitat intel·lectual. La resta del grup l'ha acceptat i 

l'ha acollit com si fos un més i sempre el volen ajudar perquè ell ho pugui fer tot igual que la 

resta de grup. I, a més a més, ho fan amb alegria, els surt de dins. 

R2: És una eina de cohesió genial, però si no es treballa la cohesió, poden fer música de forma 

genial i després de la classe de música tirar-se els trastos pel cap. Jo he fet musica amb grups 

heterogenis i m´ha funcionat. De totes maneres, a les aules hi ha tantes realitats diferents, que 
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de vegades és difícil, però es pot aconseguir si tu no fas passar pel tub a tots els alumnes. Si 

tens 25 i consideres que tothom ha de sonar la flauta vas perdut. Potser pots enriquir més la 

qüestió i repartir diferents instruments, perquè tindrem un alumne que sona la percussió de 

meravella i l´estàs fent bufar un instrument que odia. 

R3: La música permet moltíssimes coses. Com he dit abans, permet arribar a qualsevol 

alumne, a treure el millor d'ell i per tant permet treballar els grups heterogenis. 

Com experiència real: les agrupacions instrumentals d'alumnes que van al conservatori o 

escola de música amb els alumnes que no han fet música mai (just a primària) és una realitat 

dins la meva aula. És una experiència molt enriquidora per tots. Cadascun dins el seu nivell 

gaudeix de la música i per tant reforça la seva autoestima. 

R4: No en tinc cap dubte, ho he experimentat. 

R5: La música beneficia el desenvolupament socioemocional dels infants. En la majoria de 

trobades grupals (aniversari, concert, festa, celebracions de dies assenyalats...) l‟element que 

uneix els participants és el mateix: la música. Un element capaç de portar els cossos en 

sintonia, tant sigui ballant, cantant, portant el ritme... I el fet de compartir aquestes respostes 

emocionals propicia l‟aparició del sentiment de cohesió, de pertinença a un grup. 

R6: Personalment pens que ajuden a cohesionar un grup, ara bé musicalment no tinc 

experiència per saber si aquests grups poden funcionar bé... 

R7: Com he dit abans crec que és una eina de cohesió molt potent. No crec en els grups 

homogenis. Amb la heterogeneïtat hi ha la riquesa. Tothom pot aportar. És perfecte per 

incloure tot l‟alumnat. 

R8: Segons la meva experiència a centres on l‟alumnat prové de molts diversos països i les 

seves condicions socio-familiars no són les millors, la música ajuda a minvar les diferències 

que els separen i funciona com a element de cohesió. 
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 És la música una bona eina de connexió interdisciplinària? 

R1: Sí, la millor. 

R2: I tant, amb la música es poden treballar i connectar diversos continguts de diferents àrees. 

 Es poden treballar les diferents llengües: aprenentatge de la llengua mitjançant les 

cançons, aprendre cançons noves, paraules noves… 

 Es poden treballar danses, jocs que afavoreixen el moviment, la coordinació. 

 La concepció de l‟esquema corporal i l‟adquisició de moviments més coordinats amb 

els balls i les rotllanes que esdevenen a partir de les cançons. 

 Aspectes relacionats amb l‟educació física o psicomotricitat. 

 Es poden treballar diferents estats d‟ànim. 

 Amb la música es pot donar a conèixer la cultura popular. 

 Es potencia l‟adquisició de bons hàbits en els més petits, adquirint autonomia: seure 

bé, Bon dia al dematí, fer silenci... 

 Afavoreix la concentració i s‟aprèn a valorar el silenci com a eina de relaxació i 

tranquil·litat. 

R3: Totalment. Amb la música es poden realitzar projectes on es treballin totes les àrees. 

R4: Sí, i tant. Com ja he dit abans, es poden fer molts projectes on la música sempre hi pot 

estar present. 

R5: Crec que la música és una de les millors eines de connexió interdisciplinària. En el meu 

cas, però, sento que en l‟àmbit de centre és difícil moure projectes interdisciplinaris que 

comprenguin la música.  

Des de la meva experiència, tinc la sensació que els tutors treballen molt en el seu àmbit, entre 

ells, i que per ells és més senzill connectar continguts de diferents àrees que programen ells 

mateixos que no pas haver-se de coordinar amb una altra persona. I ho entenc perfectament, 

manca de temps, manca d‟experiències que ens puguin servir d‟inspiració.  

Jo enguany he intentat fer un projecte de música i plàstica i m‟ha sortit força regular. La idea 

era fer una feina de creació d‟instruments a plàstica basada en tota una feina prèvia dels 

instruments de l‟orquestra.  
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Els tutors s‟han sumat al projecte amb certa insistència per part meva. La temporalització ens 

ha estat difícil perquè els tutors han dedicat poc temps a crear el producte. Com que era una 

feina en grup, hi ha hagut moltes diferències entre uns grups i altres en funció de la 

complexitat de cada instrument.  

En resum, han estat molts factors que, també com que era el primer cop, no han afavorit una 

feina fluïda. Ha estat difícil un cop fets els instruments recuperar la feina a música i poder 

tenir temps de tocar-los.  

Tot i això, reconnecto amb el que deia i segueixo creient firmament que sí, que la música té 

moltes possibilitats de connexió amb altres matèries per fer un projecte comú. Per exemple, 

tindria molt sentit connectar-la amb molts projectes de plàstica a tots els nivells, també amb 

projectes de llengua i diferents tipologies textuals (posar música a un anunci, crear la melodia 

de benvinguda d‟un telenotícies, musicar un poema o qualsevol altra producció literària…), 

també en projectes de socials relacionats amb diferents cultures o moments històrics.  

Passa que per poder treballar d‟aquesta manera hi ha el requisit indispensable de la 

comunicació fluïda entre especialista i tutors i també la voluntat de les dues parts de treballar 

en equip amb objectius compartits. 

R6: Sí, ja que qualsevol tema educatiu pot relacionar-se amb la música. A través de la música 

es poden treballar conceptes matemàtics, lingüístics, geogràfics, socials, plàstics, culturals...  

de manera atractiva i significativa. 

R7: A partir de la música es poden treballar infinitats de temes. Es pot afirmar que és una 

bona eina de connexió interdisciplinària. 

 

 Com valores, segons la teva experiència docent, l’afirmació “La música permet 

que els alumnes s’expressin amb sinceritat i llibertat, es desinhibeixen i perden 

les seves pors i vergonyes. Lleva límits i barreres.”? 

R1: Quan comences amb activitats musicals a l‟aula, al principi pot sorgir vergonya, 

inseguretat.. Però així com les vas repetint els alumnes s‟alliberen de les pors i son més 

espontanis  i desinhibits. 



M. Gual - La capacitat educativa dels projectes musicals 

67 
 

R2: Amb els anys que duc fent feina he vist alumnes amb dificultats que amb la música 

“semblen altres fillets”. 

R3: Aquesta afirmació és certa pel fet que la música és una de les eines més poderoses per a 

propiciar el clima desitjat (calma, alegria, tristor...). Un cop s‟aconsegueix el clima és més 

fàcil que tots els alumnes entrin en sintonia, fet que afavoreix la comunicació, l‟expressió i, en 

general, les relacions. 

R4: La comparteixo però hi posaria matisos, sobretot pels alumnes de secundària. Tenen molt 

més el sentit del ridícul, per tant, sempre s'ha de treballar aquest aspecte, no és fàcil. 

R5: Aquesta afirmació pot ser ben certa però depenent totalment de la manera com es faci. 

Precisament i històricament l‟educació musical que es duia a terme podia limitar i inhibir molt 

a l‟alumnat. Tot ha avançat i ara comença a ser diferent. 

R6: Totalment d‟acord amb aquesta afirmació. Suposa un canal a través del qual els alumnes 

es poden expressar amb més llibertat. Segons la meva experiència, la música resulta 

engrescadora  pels nins amb dificultats de comunicació. 

 

 És una matèria que es manté actualitzada i inclou tots els descobriments que es 

van fent quant a innovació pedagògica? Exemples...? 

R1: Depèn de la mestra o el mestre que imparteix l‟assignatura, i sobretot de la formació que 

té. 

R2: Jo pens que la música està poc valorada dins el món escolar, no se li dóna la importància 

que realment té i no s‟aprofita tot el seu potencial com a eina d‟innovació pedagògica que 

afavoreix els aprenentatges de manera lúdica. 

R3: Depèn molt del centre i també del professorat. 

R4: Sí, totalment. Fa uns anys, l‟aprenentatge musical es basava en aprendre conceptes i 

simplement reproduir models. 

Avui en dia, es dona més importància a la creativitat, les produccions pròpies, l‟expressió 

personal i la interdisciplinarietat, entre d‟altres. 
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Per altra banda, jo crec fermament en la formació contínua. Personalment, m‟agrada fer com a 

mínim 3 cursos a l‟any per a descobrir noves metodologies i nous recursos, per a després 

aplicar a l‟aula. 

R5: Jo ja fa anys que no faig de mestra de música però els mestres de música de Menorca 

cada any s‟ajunten per fer formació i no deixar d‟innovar. 

R6: És una assignatura que es manté actualitzada si el docent s'actualitza, és a dir, està en 

constant formació. Si no, no. L'administració no dóna massa eines per la seva innovació 

pedagògica ja que dins el sistema, malauradament, hi té poca presència. 

Dins la societat actual del coneixement la música hauria de ser una assignatura amb molta 

més presència a primària i obligatòria a tota la secundària. El fracàs escolar no es resol posant 

més hores de matemàtiques i llengües, si no potenciant la creativitat des de les assignatures 

més artístiques. El treball per projectes i per tant l'aprenentatge més globalitzat hauria de ser 

una realitat cada vegada més present dins el sistema educatiu. I la música hi té molt a dir. 

 

Annex 2: Qüestionaris alumnes 

Aquests són els qüestionaris que s‟han passat a alumnes de 6è. S‟ha triat aquesta edat perquè 

és el final de l‟educació primària, que és la que ara ens interessa, per veure ells/es, arribats a 

aquest punt, com es senten en relació a aquesta disciplina. 
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