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Resum

Aquest  treball  d'investigació  té  com  a  pretext,  conèixer  i  investigar  com

enfocar la classe des de la mirada i percepció de l'alumne. Accedir al món interior

de l'alumne per entendre des de la seva mirada com rep la informació i de quina

manera la processa per així aplicar els coneixements propis del mestre des de la

perspectiva de l'alumne.

Les noves generacions d'alumnes porten una nova energia que fa que, sovint,

no  estiguin  interessats  amb la  manera  tradicional  d'aprendre  dins  l'aula,  tenen

noves maneres de pensar i de veure el món. L'objectiu d'aquest treball és aprendre

de l'alumne per així incorporar noves formes d'enfocar la classe perquè sigui més

productiva i funcional, i estudiar la relació entre alumne i mestre per cercar noves

vies de comunicació. A més, aquesta investigació vol conèixer també els diferents

problemes que afecten d'una manera directa a l'alumne dins l'àmbit de l'escola de

música,  com són  les  audicions,  el  llenguatge  musical,  música  en  grup,  entre

d'altres.

 Per finalitzar, es pretén aplicar els aprenentatges apresos dins l'aula seguint la

mirada i perspectiva de l'alumne.

Abstract

This research  has a pretext, to know and investigate how to approach the class

from the point of view and perception of the student. Access to the student's inner

world to understand from his point of view how he receives the information and

how he  processes  it  in  order  to  apply the  teacher`s  own knowledge from the

student's perspective. The new generations of students bring a new energy that

makes them often not interested in the traditional way of learning, they have new

ways of thinking and seeing the world. The aim of this work is to learn from the

student in order to incorporate new ways of approaching the class so that it  is

more productive and funtional, and to study the relationship between student and

teacher to look for new ways of communication. In addition, this research also

wants to know the different problems that directly affect the student in the field of

music school, such as auditions, musical lenguage, and group music.

Finally, the aim is to apply the learning learned in the classroom following the

student's gaze and perspective.
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Capítol 1. Introducció

La música és una activitat cada vegada més popular entre els fillets d'entre 8 i

11 anys, els pares estan més predisposats a apuntar el seu fill o filla a una escola

de música com a activitat extraescolar.  Això fa que avui en dia les escoles de

música  hagin  crescut  en  nombre  d'alumnes  i  que  de  cada  vegada  sigui  més

habitual que els fillets comencin aprendre a tocar un instrument.

La societat va canviant i la manera en què es relaciona la gent també canvia,

es creen nous paradigmes, noves maneres de pensar, etc. Les noves generacions

de fillets porten una nova energia que fa que el que s'havia anat fent fins ara dins

l'àmbit educatiu no acabi de funcionar, la seva manera de veure i entendre el món

distorsiona amb l'educació actual. Així com la societat ha anat evolucionant els

últims anys, l'educació no ha seguit la mateixa evolució, i encara avui en dia s'està

utilitzant un model educatiu originat unes quantes dècades enrere.

L'educació musical a les escoles de música no és tan rígida en comparació a

l'educació obligatòria en general, però així i tot, també acaba tenint certa rigidesa

que és causada per la cultura del passat i l'actual. L'àmbit de l'aula de música es

converteix en un espai idoni per investigar aquesta nova energia que porten les

noves  generacions  i  entendre  la  seva  manera  d'aprendre,  d'interpretar  els

coneixements i aprenentatges, de quina manera es comuniquen amb el mestre, que

és el que volen transmetre i què es pot aprendre d'ells.

És així que aquesta investigació vol apropar-se a una nova manera d'enfocar la

classe  d'instrument  tenint  sempre  present  la  visió  i  perspectiva  de  l'alumne,

entendre com funciona el seu cervell i les seves inquietuds emocionals per així

poder aplicar des de la seva perspectiva els diferents aprenentatges de cada nivell.
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1.1 Justificació

El sistema acadèmic actual està basat en l'obtenció de qualificacions, és a dir,

està enfocat a aprovar o suspendre una determinada matèria, però no a mostrar el

coneixement d'una manera sense qualificar. Això fa que només es posi atenció a la

part esquerra del cervell, que és la part encarregada de racionalitzar, ordenar, fer

càlculs  matemàtics,  etc.  S'obvia  sovint  valorar  i  mostrar  aspectes  com  les

emocions, la creativitat, les sensacions, l'expressió a través de la imaginació, que

formen part de la part dreta del cervell. 

Encara  que  aquesta  manera  d'enfocar  l'ensenyament  és  més  propi  de

l'ensenyança obligatòria general, també es pot trobar aquesta manera d'enfocar les

classes  dins  l'àmbit  musical.  En  el  marc  de  les  activitats  musicals  també

predomina la valoració de l'alumne mitjançant qualificacions.

Aquest mateix sistèmic acadèmic està estructurat cap a una única direcció, que

és  la  de  passar  el  coneixement  del  mestre  cap  a  l'alumne,  però no en  obtenir

coneixement  de  l'alumne  i  que  sigui  una  relació  de  mutu  intercanvi  de

coneixements.

“Mostrar des del cervell del qual aprèn” (Fernández, 2017).

Una  de  les  principals  motivacions  d'aquesta  investigació,  és  entendre  la

perspectiva de l'alumne, com processa la informació i  de quina manera es pot

incorporar els aprenentatges des de la visió de l'alumne.  

Millorar la relació entre l'alumne i el mestre dins la classe d'instrument és un

dels  punts  d'estudi  d'aquesta  investigació.  A través  d'aquest  treball  es  pretén

obtenir  resposta  a  diferents  problemes  que  sorgeixen  dins  l'aula,  com  són  la

comunicació entre  l'alumne i  el  mestre,  captar  l'interès de l'alumne,  dificultats

d'aprenentatge,  la  falta  de motivació,  per  tal  de millorar  la  funcionalitat  de la

classe, i aquesta sigui en benefici de l'alumne i també del mestre, sempre des de la

mirada  de  l'alumne.  Les  principals  preguntes  que  han  portat  a  fer  aquesta

investigació són:

-Es pot enfocar la classe musical des de la mirada de l'alumne?

-Quina metodologia es podria utilitzar per obtenir una classe més funcional?

-Què es pot aprendre de les noves generacions d'alumnes?
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1.2 Objectiu

Les  noves  generacions  d'alumnes  han  provocat  l'estudi  de  noves  maneres

d'enfocar la classe de música, cercant com a objectiu principal el benefici mutu de

les parts involucrades dins l'aula.

El propòsit principal d'aquest treball és:

 -Conèixer com processa  l'alumne la informació que rep per part del mestre,

per trobar la millor manera d'aproximar el  coneixement a l'alumne per tal  que

aquest senti que aprèn.

 -Aprendre de l'alumne noves formes d'entendre la classe observant la seva

perspectiva de veure i d'interpretar les diferents experiències que van sorgint dins

l'aula.

 -Investigar com accedir al món interior de l'alumne per així conèixer les seves

motivacions,  inquietuds,  habilitats,  fortaleses,  mancances,  per  poder  ajustar

l'aprenentatge correcte en el moment adequat.

 -Investigar i aprendre noves vies de comunicació amb l'alumne.

 -Investigar sobre l'escolta activa,  com a via d'aprenentatge del mestre, per

absorbir el que l'alumne vol expressar, comunicar i compartir.

 -Investigar sobre la comunicació no verbal com a via per poder accedir a

informació de l'alumne que no comunica verbalment.

  -Aplicar els diferents aprenentatges des de la mirada de l'alumne.
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1.3 Metodologia

Aquest treball s'ha portat a terme dins l'àmbit de dues escoles de música, més

concretament a l'aula de trombó i a l'aula de piano.

El caràcter empíric d'aquest procés ha portat aquest treball a la investigació-

acció,  que mitjançant les experiències vívides de manera personal dins l'aula i

mitjançant  l'observació  del  comportament  dels  alumnes  juntament  amb  la

interacció amb ells, i de les diferents estratègies possibles per aplicar, han portat

també a una investigació bibliogràfica sobre els temes que sorgiren dins l'aula.

El punt de partida d'aquesta investigació ha estat la curiositat i la necessitat

d'entendre a l'alumne, des d'un punt psicològic, entendre les seves necessitats, la

seva  personalitat  i  com  aquesta  afecta  la  seva  manera  de  tocar,  el  seu

processament  de  la  informació  mitjançant  l'empatia  com a  vehicle  per  poder

arribar a la perspectiva de l'alumne i posar-se en el seu lloc per així, interpretar i

obtenir  respostes que ajudin a enfocar els  aprenentatges de cada nivell  des de

l'enteniment de l'alumne.

Per poder conèixer i descobrir les diferents necessitats de cada alumne també

s'ha participat activament mitjançant la utilització de l'escolta activa per apropar-

se a la manera de veure les coses de l'alumne.

En aquest recorregut durant la present investigació s'ha anat interactuant amb

els alumnes de manera d'aprendre i de cercar noves vies de comunicació amb ells

que han donat lloc a investigar sobre la comunicació no violenta.

Per  acabar  aquesta  investigació-acció  s'ha  volgut  aplicar  els  diferents

aprenentatges  des  de  la  mirada  de  l'alumne,  utilitzant  l'escolta  activa,  la

comunicació no violenta, l'empatia i la comunicació no verbal. 
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2. Marc teòric 

2.1. Context legislatiu

 Reial decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s'estableixen els drets i deure

dels alumnes i les normes de convivència en els centres.

En l'educació es transmeten i exerciten els valors que fan possible la vida en

societat i s'adquireixen els hàbits de convivència i de respecte mutu. Per això, la

formació en el  respecte  dels  drets  i  llibertats  fonamentals  i  en l'exercici  de la

tolerància  i  de  la  llibertat  dins  dels  principis  democràtics  de  convivència  és,

d'acord amb l'article 1 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre,  d'Ordenació

General  del Sistema Educatiu,  un dels fins primordials  que ha de perseguir  el

sistema educatiu.

Article 11.

1. Els  alumnes  tenen  dret  a  rebre  una  formació  que  asseguri  el  ple

desenvolupament de la seva personalitat.

2. La  formació  a  què  es  refereix  l'apartat  anterior  s'ajustarà  als  fins  i

principis  continguts  en  els  articles  1  i  2  de  la  Llei  orgànica  1/1990,  de  3

d'octubre,d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

3.  El  ple desenvolupament de la personalitat  de l'alumne exigeix una

jornada de treball escolar acomodada a la seva edat i una planificació  equilibrada

de les seves activitats d'estudi.

   

2.2  Fernández  Bravo,  J.  A,  Ensenyar  des  del  cervell  del  qual  aprèn
(2017)

Dins l'àmbit de l'educació, es troben dues parts essencials que són la figura de

l'alumne i la del mestre. Dins l'aula, mestre i alumne interactuen entre si, però la

informació normalment sol provenir d'una part i és d'una única direcció, que és

des de la postura i posició del mestre cap a la posició de l'alumne, és a dir, la

informació  i  els  coneixements  estan  dirigits  des  del  mestre  cap  a  l'alumne.

Fernández (2017), el que proposa és intercanviar aquests papers per tal  que la

informació  i  els  coneixements  també  venguin  des  de  la  posició  de  l'alumne  i
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d'aquesta manera poder entendre la seva manera de processar els aprenentatges.

L'autor ha introduït el nou concepte d'enfocar la classe des del cervell de qui

aprèn dins l'àmbit educatiu. Aquest nou concepte resulta molt útil per investigar

sobre  la  utilització  en  altres  àmbits  com és  el  cas  d'aquesta  investigació  dins

l'àmbit de l'escola de música.

La seva investigació està aplicada sobretot a la didàctica de les matemàtiques,

però la seva idea i visió d'incorporar els aprenentatges a través de la mirada dels

nens, serveix a aquest treball per seguir i explorar la seva idea aplicada al context

de l'aula de música.

Aquesta nova perspectiva d'enfocar la classe proposa una nova interacció entre

mestre  i  alumne  diferent  de  l'habitual  i  es  generen  noves  tècniques  per  tal

d'aconseguir dur endavant aquesta pedagogia, com és l'escolta activa.

Com diu Fernández, escoltar els nens li ha permès entendre i comprendre la

seva  manera  de  racionalitzar  un  problema  de  matemàtiques,  entendre  la  seva

lògica des del cervell del nen. 

També comenta que els nens no aprenen el que el mestre els hi mostra sinó el

que aprenen els nens és al mestre, és a dir, aprenen la persona que fa de mestre,

aprenen la seva personalitat, el seu comportament, els seus gestos, la seva manera

de parlar. Aquesta idea és molt interessant per entendre com funciona i des de

quina perspectiva l'alumne mira el mestre, conèixer què vol l'alumne obtenir del

mestre.

“No  podem  oblidar  mai  que  si  volem  ensenyar,  qui  primer  hem  d'estar

aprenent  som els mestres” (Bona, 2015).

2.3 Desaprendre per aprendre noves formes d'enfocar la classe

Al llarg de la vida es va aprenent, passant per tots els anys de formació de

l'escola  i  també  s'aprèn  el  que  mostren  els  pares.  Ja  d'adults,  de  tot  aquest

aprenentatge s'ha de valorar el que serveix i què no, ja que moltes vegades amb

aquests aprenentatges venen també creences limitants que es van incorporant a la

pròpia vida que no ens pertanyen, però vénen heretades dels pares o mestres.

Segons Corbera (2015), es viu una vida programada des del naixement que

provoca creences limitants al  llarg de la vida.  Aquestes creences limitants són

11



aquells pensaments que s'incorporen a la persona junt amb un aprenentatge, frases

que es mostren, que s'escolten, coses que sempre s'han fet de la mateixa manera es

van incorporant en el nostre inconscient sense adonar-se que aquests pensaments

provoquen una limitació en la persona a l'hora de relacionar-se amb altra gent, a

l'hora d'aprendre noves matèries, a l'hora de donar classe...

“L'aprenentatge és fonamental en el desenvolupament del cervell, però no és

menor la importància de l'acció de desaprendre” (Corbera, 2015).

Per tal d'investigar noves formes d'enfocar la classe aquesta investigació creu

interessant posar atenció a aquest concepte com a punt de partida cap a altres

noves maneres de mirar i aproximar-se a la perspectiva de l'alumne.

Corbera (2015), explica que la paraula desaprendre significa posar en dubte el

que s'ha après, prendre consciència del que se sap i decidir si aquell aprenentatge

o aquella manera de mirar les coses serveix o no. Una vegada es pren consciència

del coneixement i forma de pensar pròpia, comença el procés de desaprendre, que

consisteix a eliminar de l'inconscient les creences que ja s'està sent  conscient que

es té i que no es necessiten i que a més provoquen una limitació.

D'aquesta  manera  es  pot  anar  fent  un  procés  en  el  qual  es  va  eliminant

pensaments  obsolets  i  limitants,  que  no  produeixen cap  benefici  i  incorporant

noves formes de pesar amb més consciència que permetin posar més coherència a

cada acció que es fa.

Desaprendre serveix a aquesta investigació per accedir a entendre les classes

amb els alumnes d'una altra manera, ja que sense aquest procés, no es pot posar en

dubte i analitzar el que s'aprèn durant l'etapa educativa, quan es forma part de

l'alumnat, i si el que s'ha après serveix realment per utilitzar-ho després com a

mestre.

2.4 Connectar la part dreta i esquerra del cervell

El punt de partida de la investigació dels diferents aspectes a tenir en compte

de l'alumne, és entendre primer com funciona el cervell, quines parts el formen,

quina  diferència  hi  ha  entre  les  parts,  de  què  s'encarrega  cada  part,  i  com

connectar les dues parts per obtenir un millor resultat a l'hora de processar un

determinat aprenentatge.
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Siegel y Bryson (2011), expliquen que el cervell humà està format per dues

meitats, és a dir, dues parts que estan separades anatòmicament i que cada una té

una funcionalitat diferent. La part esquerra i la part dreta.

Dels dos hemisferis que comenten els autors, la part esquerra s'encarrega de la

lògica, el raonament, els càlculs matemàtics, de l'ordre, etc. La part dreta posa

atenció a les emocions, gestiona els estats d'ànim, les sensacions vívides de les

diferents experiències, la imaginació, i també els records personals formen part

d'aquest hemisferi dret del cervell.

Els nens petits, des del naixement fins als tres anys utilitzen només la part

dreta del cervell, i és amb el creixement que a poc a poc van desenvolupant la part

esquerra.

Encara que cada part del cervell s'encarrega de funcions diferents, és amb la

connexió  entre  les  dues  meitats  quan  el  cervell  funciona  en  el  seu  màxim

esplendor  i  d'aquesta  manera  es  poden  arribar  aconseguir  objectius  més

complexos i desenvolupar habilitats més tedioses i complicades.

Tenir present la connexió de les dues parts del cervell ajuda a entendre com

processa l'alumne els aprenentatges i les diferents dificultats, d'aquesta manera es

pot identificar què és el que li costa més i a quina part del cervell pertany per tal

d'identificar la dificultat, posar-li nom i ajudar-lo a entendre la dificultat que està

tenint.

La  part  dreta  del  cervell  és  la  part  encarregada  de  processar  la  música,

d'interpretar, d'expressar emocions, és la part a partir d'on l'alumne expressa la

seva  musicalitat. En canvi, la lectura d'una obra, la fa des de la part esquerra,

llavors cal destacar el treball de les dues parts per tal que vagin cap a  una única

direcció.

2.5 La intel·ligència emocional com a eina per aproximar-se a l'alumne

“La  intel·ligència  emocional  és  la  capacitat  de  reconèixer  els  sentiments

propis i els dels altres, de motivar-nos i de  gestionar adequadament les relacions”

(Goleman, 1996).

Dins l'aula de música contínuament es produeixen interaccions entre mestre i

alumne, això fa que sigui essencial conèixer les emocions pròpies per tal de fer
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una bona gestió en determinades situacions i també és vital saber reconèixer les

emocions de l'alumne per així entendre el seu procés d'aprenentatge, i per tant des

de quin lloc està interpretant l'alumne cada situació.

Segons Goleman (1996), habilitats com l'empatia, la comunicació no verbal,

l'assertivitat, formen part de la intel·ligència emocional, que permeten a la persona

comprendre millor les seves emocions i sentiments.

Aquestes habilitats formaran part d'aquesta investigació més endavant per tal

de conèixer i investigar la visió de l'alumne, les seves emocions. La utilització de

l'empatia  permet  al  mestre  posar-se  en  el  lloc  de  l'alumne  per  a  una  millor

comprensió d'aquest.

“El  clima  emocional  és  molt  important  per  afavorir  l'aprenentatge  en

condicions òptimes” (Bisquerra, 2011).

Conèixer  les  emocions  de  l'alumne  pot  ajudar  el  mestre  a  afrontar  d'una

manera  més  personal  cada  dificultat  i  cada  aprenentatge  amb  relació  a  la

personalitat de cada alumne.

Segons Bisquerra (2011), les emocions i estats d'ànim emocionals dels mestres

i dels alumnes són importants en el procés d'aprenentatge. L'autor parla de què és

interessant analitzar de forma col·laborativa entre mestre i alumne les diferents

percepcions que es té d'un determinat aprenentatge, per així treure en comú una

nova visió d'aquest. 

També a través de la comunicació no verbal s'investigarà les opcions d'aquesta

tècnica  a  l'hora  d'aplicar-la  dins  classe  per  tal  d'aconseguir  tota  la  informació

possible de l'alumne, i d'aquesta manera poder conèixer més en relació a les seves

inquietuds  i  manera  de  processar  les  seves  emocions  durant  els  diferents

aprenentatges de cada nivell.

2.5.1 L'empatia com a vehicle per entendre l'aprenentatge de l'alumne

L'empatia  és  una  paraula  que  sovint  es  posa  de  manifest  en  algunes

situacions, però  que no sol estar incorporada dins l'educació. De vegades, on la

situació  és  extrema  o  ha  sorgit  algun  problema,  se  sent  anomenar  la  paraula

empatia.

 Quan passa alguna d'aquestes situacions se sol donar alguna xerrada en els
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centres  educatius  on  es  tracta  els  conflictes  que  hagin  pogut  tenir  entre  dues

persones. També se sol fer referència a l'empatia quan es produeixen situacions

d'assetjament  escolar,  on  s'explica  que  s'ha  d'intentar  sentir  el  que  sentiria  la

víctima per intentar posar-se a la  pell de l'altra persona i així prendre consciència

i no fer-ho.

Goleman (1996), parla de l'empatia com l'habilitat de reconèixer les emocions

personals  i  sobretot  de  percebre les  emocions de les  altres  persones,  és  a  dir,

sentir com a pròpies les emocions dels altres. Parla que l'empatia sorgeix a edats

molt primerenques com és en el cas dels nadons acabats de néixer, que poden

percebre les emocions de les persones que els envolta de manera natural.

 També comenta que les emocions, a diferència de la ment racional que es

comunica amb paraules, les emocions utilitzen la comunicació no verbal com a

canal  d'expressió.  Conèixer  el  canal  pel  qual  poder  observar  les  diferents

emocions dels alumnes a través de l'empatia pot  ajudar al mestre a descobrir les

intencions reals de l'alumne darrere cada situació amb cada tipus d'aprenentatge.

“Conèixer a nosaltres mateixos és saber el que ens passa per dins” (Bisquerra,

2011).

Llavors, la utilització de l'empatia dins l'aula podria significar una gran ajuda

pel mestre a l'hora de posar-se en el lloc de l'alumne per tal d'entendre des de les

emocions de l'alumne i les seves limitacions les dificultats que pot tenir per  portar

a terme un determinat aprenentatge.

“L'empatia consisteix en una comprensió respectuosa del que els altres estan

experimentant” (Rossenberg, 2006, p.99).

Segons Goleman (1996), quan s'observa  i es sent les emociones de l'altra

persona, la relació i la interacció entre aquestes dues es fa més amistosa i produeix

una sensació d'enteniment i de comprensió a les dues parts. La part que intenta

accedir  a  les  emocions  de  l'altra  persona  pot  sentir-se  més  plena  i  més

comprensiva cap a l'altra persona, i l'altra part se sent compresa i valorada.

“Les emocions són reaccions de l'organisme que produeixen experiències

personals  percebudes  de  manera  immaterial,  la  qual  cosa  dificulta  el  seu

coneixement  en  una  cultura  caracteritzada  per  la  materialització  de  les

experiències” (Bisquerra, 2011).
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Per tant, poder utilitzar l'empatia dins l'aula amb l'alumne fa que el mestre

tingui  una  major  comprensió  de  l'alumne i  que  l'alumne es  senti  més  segur  i

recolzat a l'hora d'afrontar les diferents experiències educatives.

Utilitzant  l'empatia  dins  l'aula  es  pot  observar  i  conèixer  les  fortaleses  i

dificultats de l'alumne per tal de poder-lo ajudar en el seu procés d'aprenentatge.

L'empatia  ajuda  a  entendre  la  mirada  de  l'alumne,  des  de  quina  perspectiva

l'alumne està enfocant un determinat repte.

D'aquesta manera el mestre té una gran eina per aproximar-se i enfocar des

del  punt  de vista  de l'alumne el  problema en qüestió.  Sentir  les  emocions  de

l'alumne en una determinada situació fa que d'una manera natural el mestre es posi

en el lloc de l'alumne i comprengui des d'una altra perspectiva la situació a tractar.

“Estar  obert  a  la  consciència  d'un  mateix  i  adonar-se  de  les  pròpies

emocions,  influeix  a  està  també  més  obert  a  rebre  les  emocions  dels  altres”

Goleman (1996).

Segons Solaz (2018), l'educador ha de procurar:

–Ser empàtic amb l'alumne

–  Ser conscient del to de veu ha d'utilitzar en cada moment

–  Tenir autocontrol en els moments en què una situació resulta conflictiva

–  Ressaltar l'esforç de l'alumne, independentment dels resultats

–  Dedicar temps a escoltar l'alumne sense fer cap judici de valor

Segons l'autora, el procés d'aprenentatge està lligat al camp emocional de la

persona, totes les persones senten emocions i amb cada aprenentatge sol anar una

emoció acompanyant aquest procés, una de les maneres d'acompanyar l'alumne

durant el seu camí d'aprenentatge és fer-li veure i comunicar-li quan fa un bon

esforç, recolzar-lo en els moments de dificultat, i motivar-lo a seguir aprenent. 

Tenir present l'empatia i l'observació de les emocions dins l'aula es converteix

en una eina pel mestre per comprendre millor les diferents maneres en què li pot

apropar a l'alumne un determinat aprenentatge.

2.5.2 La comunicació no violenta, un pont entre l'alumne i el mestre

Dins l'aula la comunicació entre alumne i mestre és bàsica per poder construir

una  bona  relació,  per  crear  un  millor  ambient  dins  classe  i  traslladar  els
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coneixements  de  la  millor  manera  cap a  l'alumne,  la  comunicació no violenta

permet  crear  i  utilitzar  un  llenguatge  propici  per  tal  que  la  comunicació  amb

l'alumne sigui afectiva.

La comunicació dins l'aula es basa en dues parts: l'alumne i el mestre.

Rossenberg (2006), diu que la funció principal del llenguatge i de l'ús que es

fa de les paraules, al  parlar i  escoltar és la d'expressar les necessitats  de cada

persona.  

L'autor comenta que la comunicació no violenta es basa en quatre fases:

-  L'observació:  S'observa  el  que  fan  i  diuen  les  persones  amb  qui  s'està

comunicant.

- El sentiment: Després de comprovar el que fa la gent, s'observa com ens fa

sentir.

- Necessitats: Una vegada sabem el que ens fa sentir el que ens comuniquen,

observem si les nostres necessitats guarden relació amb els sentiments identificats

anteriorment.

-Petició: Expressar el que es vol comunicar de manera clara i honesta.

Utilitzar la comunicació no violenta dins l'aula és summament útil quan es sap

com fer d'una manera correcta les peticions que volem fer a l'alumne, quan se li

vol demanar sobre alguna qüestió, d'aquesta manera es crea un llenguatge nou on

l'alumne rep aquesta comunicació i també forma part d'ella.

També, cal conèixer quins elements de la comunicació obstaculitzen una bona

relació o afecten de manera negativa.

Segons De la Torre (2018), els elements d'una comunicació violenta són:

- Emetre judicis               - Càstigs

- Les exigències               - Culpa

- Comparacions                - Tenir raó

- Premis

Elements que afavoreixen la comunicació no violenta:

- L'empatia                          - L'acceptació

- La gratitud                        - La compassió

- La comprensió                  - L'atenció

- El respecte                        - L'escolta
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Rossenberg (2006), indica que la comunicació no violenta també se centra en

la recepció del missatge, és a dir quan el mestre és el receptor de què l'alumne li

està comunicant.

Les dues grans parts segons Rossenberg de la comunicació no violenta són:

- Expressar-se amb sinceritat

- Rebre amb empatia

A l'aula, durant moltes situacions el mestre ha de ser el receptor de tot el que li

vol expressar l'alumne, les inquietuds, les preocupacions, les dificultats, etc. 

2.5.2.1 L'escolta activa com a eina de comunicació dins l'aula

La relació amb l'alumne comença amb la comunicació no violenta com s'ha fet

referència a l'apartat anterior, i una de les parts que formen part de la comunicació

és l'escolta activa. 

A través  de  l'escolta  activa es  pot  generar  que l'alumne se senti  escoltat  i

d'aquesta manera estigui molt més receptiu de cara el mestre, ja que se sentirà

escoltat  i  que  es  tindrà  en  compte  la  seva  visió  i  punt  de  vista  per  treballar

qualsevol aspecte dins la classe.

“Quan comprenem a l'altre el cor i la ment es relaxen” ( De la Torre 2018).

Segons Baró (2018), escoltar activament significa mostrar que estàs escoltant,

és a dir, has de fer veure a l'altra persona que l'estàs escoltant. Això implica, anar

fent gestos, sons, afirmacions curtes de tal manera que durant la conversació es

produeixi una sintonia on l'altra persona nota que estem allà per ell i que el tenim

en compte en tot moment.

Exemples de bona escolta activa:

– Fer afirmacions amb el cap per mostrar que seguim la conversació.

– És important que encara que no estiguem d'acord amb el que diu, seguir

fent aquestes afirmacions amb el cap ens ajudarà a no jutjar-lo i a estar

presents per ell.

– Posar  atenció quan l'alumne parla,  això significa mirar-lo  als  ulls  quan

parla, però sense que resulti incòmode.

– Fer  petits  sons  sense  dir  cap  paraula  per  fer  saber  que  seguim  la

conversació.
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– La postura també és important, inclinar el cap una mica indica a l'altra

persona que l'estem escoltant d'una manera agradable i amistosa

Exemples de mala escolta activa:

– Mostrar impaciència quan l'alumne parla, això farà que l'alumne se senti

incòmode i que senti que no és escoltat,  per tant disminuirà el  grau de

comunicació per part de l'alumne.

– Adoptar una postura com pot ser el braç recolzat al mentó, és a dir, tenir el

cap recolzat sobre la mà, això implica una mostra d'avorriment.

– Adoptar la postura dels braços creuats, implica que psicològicament estem

posant una barrera entre nosaltres i l'alumne.

“Prestem atenció  al  que  l'altre  necessita,  i  no  al  que  pensa  de  nosaltres”

(Rossenberg, 2006, p.103).

Parafrasejar és una tècnica que ajuda a l'escolta activa posant èmfasi en què

diu l'altra persona, quan s'està atent el que comenta i explica l'altra persona, és a

dir, dir amb les nostres paraules el que ha comentat l'altra persona serveix per

mostrar a l'altra part que se l'està escoltant (Rossenberg, 2006).

L'aplicació de l'escolta activa dins l'aula pot ajudar  que  l'alumne se senti més

comprès i escoltat, d'aquesta manera sent que les seves percepcions i manera de

veure de les coses poden ser comunicades amb el mestre, i això fa que hi hagi una

bona relació juntament amb un intercanvi mutu d'informació.

Segons De la Torre (2018), els elements que formen una escolta d'una manera

activa i empàtica són:

- Observació: Els fets que es creu que interessen o preocupen a l'altra part.

- Com imagino que l'altra persona s'està sentint, respecte al que està explicant.

- Quines necessitats són les que l'altra part vol expressar en una determinada

situació.

- Descobrir el que voldria l'altra persona per satisfer les seves necessitats.

      - Confirmar o verificar amb les nostres paraules el que ha transmès l'altra part,

per tal de posar valor i mostrar que ha estat escoltada.

2.5.2.2 La comunicació no verbal aplicada a l'aula

La gestualitat té un elevat component cultural, encara que les últimes línies de

19



recerca  indaguen  també  l'origen  genètic  d'alguns  gestos,  com les  expressions

d'orgull, triomf i poder.

 La comunicació entre alumne i  mestre és fonamental per gaudir  d'un bon

ambient dins l'aula i per construir  una bona relació.  A més de la comunicació

verbal obvia, cal destacar també la utilització i el coneixement de la comunicació

no verbal per part del mestre aplicada dins l'aula.

 “La comunicació no verbal expressa el que verbalment no estem expressant

en aquell moment” (Baró, 2018). 

Llavors,  la  comunicació  no  verbal  permet  obtenir  molta  informació  de

l'alumne, ja que tot allò que no comunica en paraules es pot  obtenir a través de la

comunicació no verbal.

 Baró (2018), explica que, encara que sent conscient es pot modificar en certa

manera la intenció del que es vol transmetre a través de la comunicació no verbal,

és molt difícil dur a terme aquesta acció i s'ha de tenir un grau de consciència

bastant elevat com per ser conscients del que s'està expressant.

L'autora comenta que la postura corporal expressa bàsicament el grau d'interès

i obertura cap als altres, reflectits en l'exposició i orientació del tors. També és un

potent indicador de l'estat emocional i predisposició a l'acció: postures expansives

indiquen satisfacció i activitat; mentre les postures de contracció es vinculen a la

negativitat i la passivitat.

La comunicació verbal aplicada dins l'aula per part del mestre, sempre amb un

interès  d'obtenir  la  màxima informació  possible  de  l'alumne,  fa  que  d'aquesta

manera el mestre pugui accedir a aquesta informació de l'alumne on aquest mostra

les intencions reals durant cada situació.

Els últims descobriments revelen que les postures influeixen en el nostre estat

d'ànim i  en la  segregació hormonal.  Visualment,  la postura té també una gran

incidència  en  la  nostra  imatge  personal,  sobretot  per  a  transmetre  confiança,

estabilitat i seguretat.

Segons Baró, la veu pot dir molt més que les paraules. El volum, to o velocitat

de la  veu revela  important  informació.  La veu té una enorme influència en la

credibilitat  i  la  persuasió.  A través  de la  paraula es pot  transmetre continguts,

dates,  coneixements.  En  canvi  amb  els  gestos  es  transmet  actitud,  emocions,
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sentiments, que aquests són molt més difícils de transmetre amb paraules.

Es pot destacar dues parts dins l'aula:

La comunicació no verbal per part de l'alumne:

Saber  observar  la  comunicació  no  verbal  de  l'alumne  és  fonamental  per

descobrir  més  sobre  ell,  per  aprendre  com dirigir-se  a  ell,  quina  és  la  millor

manera  en  què  se  li  pot  comunicar  les  explicacions,  de  quina  manera  rep  la

informació millor...

A la  comunicació  no  verbal  és  possible  accedir-hi  mitjançant  l'observació

conscient per part  del mestre,  estar atent a petits gestos de l'alumne fa que es

pugui  recollir  molta  informació  que  el  mestre  pot  utilitzar  per  enfocar  cada

aprenentatge segons les capacitats de l'alumne.

La comunicació no verbal per part del mestre:

El mestre també comunica a través de la comunicació no verbal la intenció

profunda  en  cada  acció  que  fa  dins  l'aula  i  aquesta  comunicació  li  arriba  a

l'alumne, per tant, és important ser conscient del que expressa el mateix cos i els

gestos que acompanyen a les mateixes paraules, perquè en tot moment tinguin

coherència amb el que es vol comunicar. 

Segons Baró (2018), el llenguatge corporal, està estudiat per la cinèsica, que

analitza  els  moviments  de  qualsevol  part  del  cos,  tant  els  conscients  com els

inconscients. És a dir, estudia la posició corporal i la gesticulació. La gesticulació

està formada pels moviments que es fan amb els braços, les mans i el cap. 

Segons l'autora, entre els moviments que es fan, es pot distingir dos tipus:

1. Gestos amb utilitat especial: aquests gestos vindrien a representar un 5%

dels moviments que es realitzen durant el dia. Tenen una utilitat clara com protegir

contra un cop, tancar una porta, etc.

2.  Gestos  sense  intenció  especial:  aquests  no  tenen  cap  objectiu  clar  i

expressen  pensament,  a  vegades  evident  a  vegades  no.  Estan  vinculats  a  la

comunicació, a la interacció social i a la intercomunicació. L'estil de gesticulació i

l'amplitud del moviment depenen, segons l'autora de:

– La  posició:  Si  la  persona  està  dreta,  pot  gesticular  més  que  si  està

asseguda.

– El  context  de  comunicació:  Cada  context  requereix  un  tipus  de
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gesticulació diferent.

– Estat emocional: Cada estat emocional té les seves formes de gesticular i

expressar-se.  La  tristesa  tendeix  a  tenir  una  gesticulació  més  tancada  i  les

emocions pròpies de l'alegria tendeixen a fer gestos més oberts i expressius.

– Grau de formalitat:  Normalment,  les situacions formals ens impedeixen

una reducció del to de veu i també la limitació dels moviments del cos.

2.5.2.3 Canalitzar l'energia de l'alumne a través de la creativitat

Una de les eines que les noves generacions se senten identificats és la creació

d'algun  material que els motivi, ja sigui fer una cançó pròpia, o un exercici fet per

ells.

Alguns casos no els motiva fer cap cançó que els hi agradi encara que la cançó

sigui coneguda, en aquest cas la creativitat és una bona opció. Anar fent tros per

tros una petita cançó que surti d'ells i que quan la toquin se sentin identificats,

això fa que sentin interès per tocar-la i per la música en general. 

Anar  construint  a  poc  a  poc  totes  les  parts  de  la  cançó  els  ajuda  a  ser

organitzats  i  no  voler  fer-ho  d'avui  per  demà,  els  fa  veure  que  s'ha  d'anar

construint per passos i que moltes vegades s'ha d'anar canviant algunes coses que

anteriorment  semblava  que  funcionaven  i  que  potser  després  no  acaben  de

funcionar.  

Això porta a mirar i reflexionar sobre alguns aspectes de l'aprenentatge com la

paciència,  la  crítica  constructiva,  els  gustos  musicals  de  cadascun,  la

perseverança, el compromís, la concentració, etc.

És interessant  observar  quin grau de paciència  tenen a l'hora d'afrontar  un

projecte com una cançó original. Aquestes noves generacions, sovint es cansen

molt ràpidament de les cançons que estan treballant, quan fa una setmana o dues

ja no saben que fer, els hi costa profunditzar en alguns aspectes de les obres i això

es veu reflectit també quan es fa una composició pròpia. 

A través  d'aquest  camí  de  creació  van  aprenent  que  també  és  important

treballar la paciència, ja que hi ha setmanes que s'està més inspirats i sortirà la

cosa més fluida i setmanes que no sortirà, llavors són aquestes setmanes on no

surt i no es sap com seguir la cançó que s'ha de posar a treballar la paciència, ja
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que sinó no s'avança i es deixa les coses a mitges. 

Doncs, és un bon camí perquè s'aprengui sobre la paciència i que aquesta és

necessària per seguir endavant i poder acabar el projecte que inicialment s'havia

planificat.  Amb  aquest  procés  s'aprèn  també  a  ser  autocrítics  d'una  manera

positiva  i  mirant  sempre el  que es  pot  millorar  per  tal  d'aconseguir  un millor

resultat, cada tros que s'aconsegueix crear,  posa de manifest l'actitud crítica de

l'alumne, ja que s'ha de decidir si és coherent, si sona bé, si té sentit respecte amb

el  tros  anterior  i  amb  la  cançó  en  general,  sempre  des  d'un  punt   de  vista

constructiu. 

En tot moment s'aprèn que  la crítica destructiva no serveix per avançar ni per

millorar, llavors, l'única manera tant amb els altres com pel mateix alumne només

ens serveix la crítica constructiva com a eina per treballar la creació que es té en

marxa.

També,  durant  aquest  procés  de  creació  es  pot  aprendre  que  com  tantes

persones hi ha també gustos musicals, potser al mateix alumne li agrada la cançó

que ha aconseguit crear, però a un company seu no li acaba d'agradar, llavors és

un bon moment per treballar que no sempre el que un crea li agradarà a tothom i

això no fa que sigui una mala creació, ja que és molt subjectiu i el que per un

alumne és molt bonic per un altre no ho és tant, ja que no tots ressonen amb el

mateix tipus de música.

Un altre concepte lligat a la paciència a treballar és la perseverança, el procés

de creació  ajuda que si es vol treure una cançó pròpia per petita i fàcil que sigui

s'ha d'insistir contínuament en el procés i no deixar-lo a la meitat,  això fa que

s'adoni  que s'ha de ser constants i perseverar si es vol arribar a l'objectiu final, en

aquest cas acabar la cançó pròpia.

Un altre aspecte a treballar és el compromís, quan es decideix fer una cançó

ens comprometem a  un objectiu, que és fer la cançó com millor surti i a acabar-la,

arribar al final, treballar el compromís està lligat amb ser conscient de l'objectiu

què es vol aconseguir, ja que si no es compromet  amb l'objectiu, no s'implica en

el procés.

1. Les funcions principals de la creativitat i de la persona creativa, segons

Marina (2013) són:

23



                 

2. Activitat enfront de passivitat.

3. Expressivitat enfront de mutisme.

4. Invenció enfront de repetició.

5. Descobriment  de  possibilitats  enfront  de  síndrome  d'impotència

adquirida.

6. Obertura de clausura.

7. Independència crítica enfront de submissió intel·lectual.

8. Autonomia enfront de dependència.

L'activitat

Dins el procés creador l'activitat consisteix a arrancar un projecte, és a dir,

posar-se en acció. Començar a dissenyar els principis fonamentals del projecte en

qüestió, i  sobretot mantenir viva aquesta activitat del primer moment durant al

llarg del projecte.

Expressivitat

Una vegada despertada l'activitat pel projecte, l'autor explica que cal trobar la

forma d'expressió més adequada per canalitzar el projecte, que pot ser a través de

l'escriptura, de la  música, arts plàstiques...

La innovació

A través de la creació d'un projecte es pot deixar de banda la rigidesa i la

monotonia de la metodologia habitual per tal d'introduir la innovació d'idees, nous

conceptes, etc.

Descobriment de possibilitats

La  innovació  actua  com  a  pont  per  descobrir  noves  maneres  d'assimilar

coneixements, noves vies d'expressió, noves eines d'aprenentatge, i noves formes

de pensar.

Obertura enfront de tancament

Crear un nou projecte porta a estar obert a noves experiències on no es sap que

es  trobarà  ni  com es  reaccionarà,  llavors  això  provoca  que  s'aprenguin  coses

noves.

Independència crítica

Qualsevol  projecte  que té  un objectiu  final  ha de tenir  el  seu propi  criteri
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d'avaluació. Això fa que el projecte sigui avaluat pel creador i d'aquesta manera es

treballa una actitud crítica constructiva amb relació al projecte per tal de millorar-

lo en tot moment.

Autonomia enfront de dependència

Una vegada iniciat el projecte, implica deslligar-se de la rigidesa i el confort

de  la  rutina,  això  fa  que  s'aprengui  sobre  l'autonomia  pròpia  amb  relació  al

projecte i també amb relació als projectes d'altres persones.

Capítol 3: La classe des de la mirada de l'alumne

3.1 Marc legislatiu

La  llei  orgànica  1/1990,  de  3  d'octubre  d'Ordenació  General  del  Sistema

Educatiu,  en  el  seu  article  39.5  estableix  que  podran  cursar-se  en  Escoles

específiques,  sense  limitació d'edat,  estudis  de música  i  dansa que  en cap cas

podran conduir a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica i professional. Així

mateix, remet la regulació d'aquestes Escoles a les Administracions educatives.

Les  Escoles  de  Música  i  Dansa  tindran  com a  finalitat  general  oferir  una

formació pràctica en música, dansa, o , conjuntament, en totes dues disciplines,

dirigida  a  afeccionats  de  qualsevol  edat,  sense  perjudici  de  la  seva  funció

d'orientació  a  estudis  professionals  dels  qui  demostrin  una  especial  vocació  i

aptitud.

Les Escoles de Música tindran com a objectius:

a)  Fomentar  des  de  la  infància  el  coneixement  i  apreciació  de  la  música,

iniciant als nens, des d'edats primerenques, en el seu aprenentatge.

b) Oferir un ensenyament instrumental, orientada tant a la pràctica individual

com a la pràctica de conjunt.

c)  Proporcionar  un  ensenyament  musical  complementari  a  la  pràctica

instrumental.

d) Fomentar en els alumnes l'interès per la participació en agrupacions vocals i

instrumentals.

e)  Organitzar  actuacions  públiques  i  participar  en  activitats  musicals  de

caràcter aficionat.

f) Desenvolupar una oferta àmplia i diversificada d'educació musical, sense
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límit d'edat.

g)  Orientar  aquells  casos  en  què  l'especial  talent  i  vocació  de  l'alumne

aconselli el seu accés a un ensenyament de caràcter professional, proporcionant, si

és el cas, la preparació adequada per a accedir a aquest ensenyament.

3.2 Introducció

Durant  aquests  anys  de  classe  han  anat  sorgint  moltes  preguntes  sobre  la

manera en què es pot comunicar amb els alumnes, com enfocar les classes, què

esperar d'ells, etc. 

Ha estat a partir de la relació amb els alumnes i gràcies a ells que s'ha pogut

anar aprenent la seva manera de veure les coses. Els següents punts d'investigació

són una sèrie de qüestions que han anat sorgint dins l'àmbit de l'escola de música,

més concretament dins la classe de piano i trombó, que sobretot tenen com a punt

principal la mirada dels fillets i filletes.

 A partir de la seva manera de veure les coses s'ha anat investigant quina és la

millor manera d'enfocar la classe per obtenir un millor resultat i que les dues parts,

en aquest cas, alumne i professor quedin satisfetes.

És per això, que aquesta investigació, no se centrarà només en aspectes propis

de dins l'aula sinó també aspectes que formen part d'una escola de música i que

van lligats a l'educació dels alumnes en general.

La investigació sobre aquest tema ha portat a aquest treball a comprendre la

utilitat  d'estar  obert  a  aprendre  dels  alumnes  per  així  poder  aplicar  el  nostre

coneixement des del seu punt de vista, i aprendre d'ells nous coneixements.

Des de la pròpia incursió en el món de l'educació s'ha tingut la sensació que

s'enfoquen  les  classes  d'una  manera  molt  acadèmica  i  sistematitzada.  Això,

probablement és a causa del sistema en què es viu, de l'educació en general, ja que

desde  la  primària  fins  a  la  universitat,  en  general,  l'educació  sol  estar

sistematitzada i és molt difícil sortir del sistema, ja que es creix dins el sistema

acadèmic  i  després  quan  s'imparteix  classe,  la  tendència  és  seguir  la  mateixa

manera que s'ha après.

El sistema acadèmic actual sol prestar atenció només a una part de l'aspecte

humà, és a dir, posa èmfasi a la part esquerra del cervell, on aquest s'encarrega de
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la part lògica de la persona.

Llavors,  el  sistema  s'enfoca  en  obtenir  estadístiques  i  nombres

(qualificacions), i s'oblida sovint la part emocional i espiritual de la persona.

Les  noves  generacions  d'alumnes han provocat  que  se cerqui  i  s'investigui

noves vies respecte a la manera de fer les classes.

-Què és el que volen aprendre ells com a alumnes quan venen a classe?

 -Per què la metodologia tradicional costa d'aplicar-la amb ells?

-Quin objectiu tenen els alumnes a l'hora de venir a classe?

-Que ens volen mostrar ells a nosaltres?

-Podem aprendre d'ells?

Des d'anys enrere han anat sorgint bastants preguntes que han portat aquest

treball a investigar sobre aquesta qüestió, i quina manera pot anar millor enfocar

les classes. Aquesta investigació ha estat provocada per la insatisfacció pròpia i

per la recerca de millors vies de comunicació amb els alumnes.

La rigidesa dels primers anys, influenciada per una manera de pensar sobre els

alumnes errònia ha fet que s'originin els següents punts d'investigació que més

endavant es comentaran.

3.3 Objectius

Els objectius d'aquesta recerca a través de la interacció amb els alumnes són:

– Entendre a l'alumne des de la seva perspectiva.

– Investigar sobre aspectes que afecten de manera directa a l'alumne dins

una escola de música i aplicar la visió de l'alumne a la classe.

– Comprendre les dificultats de l'alumne des de la seva manera de veure les

coses.

– Posar-se en el lloc de l'alumne per poder trobar una solució a les seves

dificultats des de la seva manera d'interpretar-les.

– Fer arribar a l'alumne el coneixement d'una manera propera i senzilla.

– Treballar una bona comunicació, per tal de crear una bona relació entre

alumne i mestre.

– Enfocar la classe des de la seva mirada.

La  metodologia  aplicada  a  aquesta  proposta  ha  estat  l'observació  i  la
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participació activa dins l'aula en el dia a dia. A través de  l'experiència del dia a dia

amb la interacció amb els alumnes aquesta investigació ha volgut dur a terme

alguns aprenentatges des de la mirada de l'alumne.

Els següents punts d'investigació són provocats per una necessitat d'entendre

millor  l'alumne i  que aquest  senti  que la  seva mirada  és  valorada.  Mitjançant

l'observació i conversant amb els alumnes, aquests han anat donant el seu punt de

vista sobre aspectes d'una escola de música com són les audicions, el llenguatge,

el procés d'aprenentatge, com els hi agradaria que fos una classe de música ideal...

3.4 Investigació dins l'aula mitjançant l'observació i interacció amb els

alumnes

3.4.1 La seva mirada, què vol aconseguir l'alumne quan ve a classe?

Les generacions de fillets d'avui en dia possiblement són molt diferents de les

d'abans, costa molt captar la seva atenció, i intentar mantenir la seva concentració

durant tota la classe també resulta complicat. Llavors, això provoca el primer punt

d'investigació; per què venen a classe?

Aquesta  investigació  ha  trobat  que  els  alumnes  arriben  a  l'escola  de  dues

maneres:

Sens dubte, una part d'alumnes vénen obligats pels pares, ja que se'ls apunta a

música com a activitat extraescolar, i això fa que possiblement aquesta part dels

que vénen mig obligats faci que sigui més complicat a l'hora de fer classe amb

ells.

En canvi, l'altra part d'alumnes és la que ve per voluntat pròpia, és a dir, que

d'alguna manera han escollit fer música com activitat, encara que aquests alumnes

vénen  perquè  els  hi  agrada  la  música  també  costa  treballar  amb  ells,  sovint

necessiten en tot moment molts estímuls nous i anar renovant la motivació tot el

temps.

 A l'hora de treballar una obra, aquesta en general ha de ser alguna que els hi

agradi, de no ser així costa molt avançar...I quan s'està treballant una obra triada

per l'alumne així i tot a vegades també hi ha dificultats per avançar.

Evidentment, totes les noves generacions porten una energia molt diferent que

moltes vegades fa que xoqui amb l'energia establerta fins ara. Tenen unes altres
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inquietuds i una altra manera d'interpretar les coses.

Llavors, si l'alumne li costa tant estar concentrat a classe, quina és la intenció

real de venir a classe? Quin és el seu objectiu? 

Durant aquests anys de fer classe a les escoles, aquesta investigació ha arribat

entendre  que  el  que  volen  és  ser  escoltats.  Els  alumnes  comenten  que  els  hi

agradaria que es tingués més en compte el seu punt de vista, que potser poden

aportar coses noves dins l'aula. És a dir, escoltar el que ells tenen per dir, en un

principi això no té a veure amb la pròpia tècnica de la classe de música, encara

que d'alguna manera volen posar en valor mitjançant l'espai de l'aula per contar i

expressar allò que volen comunicar.

Tots els alumnes tenen coses a compartir, i el mestre és l'eina que en aquell

moment tenen per comunicar-se a través de qui volen compartir les seves maneres

de veure la música i les seves maneres d'interpretar una cançó.

Llavors, tenint present aquesta idea, aquesta investigació començà a posar més

èmfasi al no saber, que a la preparació de la classe en si. Mitjançat l'escolta activa

dels alumnes s'han anat trobant diferents maneres d'arribar a ells i fer la classe un

espai on el mestre i l'alumne posin en comú les diferents visions.

D'aquesta manera, a través de l'observació, s'ha anat introduint dins el seu món

i la seva forma d'entendre la realitat que no va més enllà del moment present.

S'aprèn que per ells l'únic que importa és aquell instant, i que no serveix estar

preocupat per l'endemà perquè encara no ha arribat, per tant una de les coses que

volen és passar el moment present de la classe sabent que estan acompanyats i que

són escoltats i que la seva manera de veure la classe és valorada.

Un alumne comentà que li agradaria que jo aprengués una cançó d'ell, ja que

ell  es  sabia  una cançó que li  agradava molt.  És  així  que durant  unes  quantes

classes, l'alumne em mostrà la cançó i d'aquesta manera es va produir una altra

manera de treballar dins classe, on l'alumne es va sentir valorat i escoltat.

Doncs, per ells més que aprendre les coses tècniques de cada instrument i de la

música, el que els interessa és compartir amb el mestre el moment de la classe  i

mostrar el que volen expressar en aquell moment, és a dir, saber que estan sent

escoltats i valorada la seva forma d'interpretar els aprenentatges.

A partir  d'aquest  punt,  aquest  treball  posà  èmfasi  a  aquesta  perspectiva,
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començar a treballar des del seu discurs, i  a través del seu discurs anar posant

qüestions tècniques en dubte i anar avançant passant pels diferents aprenentatges

que pot afrontar cada alumne en el moment en què està.

3.4.2 Relació alumne-mestre

-La relació amb l'alumne pot millorar la classe i que l'alumne es senti més

motivat? 

-Que es vol aconseguir a l'hora de fer classe?

-Quina és la nostra intenció amb l'alumne?

-Que és el que es vol mostrar?

Investigant  sobre  aquest  tema,  sorgeixen  aquestes  preguntes  plantejades

anteriorment: que es vol aconseguir en el moment de la classe?

Quin és l'objectiu del mestre?

Durant aquests anys de classe a través de l'observació s'ha entès que l'objectiu

propi  d'aquest  treball  és  la  d'acompanyar  a  l'alumne  en  el  seu  procés

d'aprenentatge en tot moment, cada alumne té un temps particular, n'hi ha que

avancen de pressa i n'hi ha que avancen més lent, però això no significa un bon o

mal aprenentatge, simplement el camí és diferent per a cada un.

Acompanyar l'alumne implica escoltar-lo, escoltar el que vol comunicar-nos,

el  que  vol  compartir,  les  seves  motivacions,  les  seves  preocupacions,  els  seus

interessos, els seus objectius.

Doncs, per mitjà d'aquest procés s'acaba aprenent de l'alumne moltes coses

útils  per  aplicar  dins  l'aula.  S'ha  pogut  observar  que  una  de  les  qualitats  més

importants d'un mestre és saber escoltar.

Un alumne de quart d'elemental un dia va comentar a classe que no entenia per

què havia de tocar sempre de la manera en què se li deia si la música és un art

subjectiu. Ell volia tocar de la seva manera, i interpretar la cançó en la manera que

a ell li sortia natural.

Que es vol mostrar?

En  un  primer  moment,  l'aspecte  més  lògic  és  voler  mostrar  com  es  toca

l'instrument, però s'ha observat a través d'aquesta investigació que a ells això de

primeres no els hi interessa.
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Doncs, es produeix la pregunta, que volen aprendre ells?

Com diu Fernández (2017), ells ens aprenen a nosaltres, aprenen al mestre, és

a dir, no aprenen el que els hi mostrem, sinó aprenen com som, el que fem, com

ens comportem, la nostra manera de tocar, els nostres tics amb l'instrument, la

nostra personalitat...

Llavors,  observant  aquesta  situació  s'ha  entès  que  és  un  bon  moment  per

introduir  les  bones  accions  musicals,  les  bones  maneres  de  fer,  els  valors

personals, com el respecte entre alumnes que estan tocant dins un mateix grup,

treballar la paciència, el sentit comú, aquest últim és important treballar-lo, ja que

sense sentit comú no es pot arribar als objectius que un alumne vol, ja que no

permet  a  l'alumne ser realista  i  ser objectiu  amb els  plantejaments  que es vol

arribar aconseguir si no s'està conscient de quin és el propi nivell. 

Per exemple,  si  s'és  conscient  del  punt  de partida,  és  a dir,  si  l'alumne és

conscient  del  seu  nivell,  sabrà  identificar  amb  l'ajuda  del  mestre,  si  fer  una

determinada cançó té sentit o no segons el nivell de l'obra.

Des d'aquest punt, es pot treballar amb l'alumne des d'una manera realista, ja

que  s'ajuda  a  l'alumne  sigui  capaç  d'identificar  el  seu  nivell  d'una  manera

comprensiva i objectiva.

D'aquesta  manera  s'evitarà  la  frustració,  ja  que  sovint  l'alumne  vol  fer

determinades obres que li agraden que encara no són del seu nivell  i  això pot

provocar que es desmotivi. 

Doncs, aprendre a tenir sentit comú fa adonar-se a l'alumne i aprendre d'ell

mateix, i valorar amb bon criteri les accions que vol fer.  

 

3.4.3 Cada alumne és únic, classe personalitzada

Cada alumne és diferent, té diferents maneres de tocar, de sentir la música,

d'interpretar-la,  de  sentir-la,  i  d'entendre-la  de  diferent  manera.  No  tots  els

alumnes responen igual als mateixos estímuls, n'hi ha que responen més de pressa,

alguns més lents, amb més intensitat, amb més sotilesa que altres. Cada un, té una

forma particular d'aprendre i a més si es tracta de música.

És per això que aquesta investigació mitjançant l'observació dins l'aula creu

que l'ensenyament  hauria  de  ser  personalitzat,  si  s'enfoca  i  es  mira  des  de  la
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perspectiva de l'alumne es pot entendre quines són les seves dificultats, quins són

els seus objectius, quin interès hi porta, les seves preocupacions a l'hora de fer un

exercici, tocar una cançó i tot el que el pugui preocupar a l'hora de tocar.

Un alumne de trombó comentà que a l'aula de llenguatge li feien estudiar la

clau de sol i no entenia per què, ja que ell per tocar el trombó utilitza la clau de fa.

Aquesta reflexió de l'alumne va produir que s'investigués sobre personalitzar la

classe, ja que no tots els alumnes tenen les mateixes necessitats.

Si es deixa de banda el punt de vista de l'alumne, i només s'enfoca amb la part

que el mestre vol mostrar, és a dir, el que segons el mestre troba que l'alumne

hauria d'aprendre segons el nivell on està, segons els criteris establerts pel centre,

moltes vegades es crea una frustració i desmotivació per part de l'alumne, i no

s'arribarà als objectius plantejats.

Donada aquesta situació se sol pensar que l'alumne necessita més temps per

assolir els continguts (repetir de curs), o que no li va prou bé l'instrument que ha

escollit o la música en general.

També, aquest estancament pot passar amb una part de la música com pot ser

el ritme, a l'alumne potser li costa molt mesurar el ritme bé, o també pot passar

amb un altre aspecte de la música com pot ser la lectura i l'oïda, bastant sovint a

molts alumnes els hi costa la lectura. Llegir les cançons la primera vegada, sol

provocar a l'alumne una dificultat, en canvi els hi és més fàcil tocar de primeres

d'oïda que fent lectura a vista.

Òbviament no sempre és així, ja que hi ha alumnes que se'ls hi dóna millor la

lectura que tocar d'oïda. Tenint en compte els punts forts i les debilitats de cada

alumne  es  pot  mirar  quin  és  el  camí  que  més  li  pot  funcionar  per  arribar  a

l'objectiu en què es vol arribar.

Dos alumnes de l'aula de piano comentaren que a ells els hi era més fàcil tocar

d'oïda perquè no entenien el que posava la partitura, i que per això moltes vegades

preferien  aprendre  les  cançons  de  memòria.  Aquest  comentari  va  portar  a

investigar sobre el llenguatge musical que més endavant es parlarà.
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3.4.4 Habilitats de l'alumne

Posant  èmfasi  a  les  facilitats  de  cada  alumne,  cada  un  té  unes  habilitats

personals que són diferents de la resta de persones, aquestes habilitats poden ser

musicals però també d'un altre àmbit.

Descobrir aquestes habilitats és molt útil per afrontar la classe amb l'alumne

d'una manera que sigui més profitosa per part de l'alumne i també per part del

mestre, a cadascú li van bé determinades coses que potenciades ajuden a l'alumne

es motivi i segueixi endavant amb més ganes.

Cal destacar, i fer-li veure a cada alumne les seves habilitats (aquells aspectes

que li  vagin  bé  sense  quasi  gens  d'esforç),  d'aquesta  manera  l'alumne  se  sent

reforçat i confia més amb ell mateix i amb el procés de tocar.

A  part  d'habilitats  musicals,  també  es  pot  descobrir  les  seves  habilitats

personals, això facilitarà molt el procés i es tindrà un punt de vista més ampli de

l'alumne,  a  més,  aquestes  habilitats  personals  se  les  pot  utilitzar  també  dins

l'escola de música.

Una de les habilitats pot ser la comunicació, potser s'identifica a un alumne

que es comunica mot bé, ja sigui amb el mestre com també amb els alumnes,

llavors aquest alumne pot ajudar en el dia a dia amb els altres alumnes més petits,

de cursos inferiors si es necessita. D'aquesta manera l'alumne se sent útil, ja que se

sent valorat.

A l'aula  de col·lectiva de piano,  dos  alumnes  de tercer  de grau elemental,

tenien  personalitats  molt  diferents,  i  en  lloc  de  ser  un  problema,  van  poder

entendre que entre els dos es complementaven a l'hora de tocar.

 Un alumne era molt nerviós, sovint es precipitava en les entrades, li costava

mantenir  la  concentració,  el  seu cervell  anava molt  de pressa.  En canvi  l'altre

alumne era més calmat i sempre necessitava algú que l'estimulés perquè mostrés

el millor d'ell.

 D'aquesta  manera  un  aportava  la  tranquil·litat  i  l'altre  aportava  el  nervi

necessari per a estar concentrat el temps que durava la cançó. 
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3.5 Aproximació sobre diversos aspectes de l'escola de música

3.5.1 Programació

Moltes escoles tenen una programació establerta per cada curs, aquest tema ha

portat aquest treball a investigar si és bo o no tenir una determinada programació i

que tots els alumnes passin per la mateixa programació.

En l'experiència  personal,  el  que  s'ha  pogut  aprendre  de  fer  classe a  dues

escoles amb diferents tipus de programació, és el següent:

A una escola la programació a seguir és més rígida, amb unes pautes bastant

concretes i a l'altre escola pràcticament no hi ha programació, el mestre fa els

continguts que creu oportú. 

Cal destacar que a pràcticament tots  els  conservatoris  de grau professional

tenen una programació bastant rígida i marcada, és a dir, cada fillet ha de passar

per uns continguts i proves cada any, i tots passen els mateixos continguts. 

Aquesta investigació creu que està bé tenir present uns continguts bàsics però

sense  una  programació  estricta,  i  sense  que  els  fillets  hagin  de  passar  per  la

mateixa  programació.  Adaptant  la  programació  a  cada  fillet  segons  les  seves

capacitats fa que millori molt més i se senti més ajudat amb allò que li costa més. 

Tenir uns continguts bàsics de guia serveix per tenir més o menys una guia per

cada curs, però el problema és que no tots els fillets van al mateix ritme, i potser

un alumne amb tres setmanes aprendrà a tocar una escala amb tres alteracions i un

altre necessitarà dos mesos. 

Cal  destacar  que  aquí  també  influeix  la  pràctica  i  l'estudi  que  faci  cada

alumne, però sense tenir  en compte això,  només prenent atenció a la capacitat

d'aprenentatge es veu que a un li costa més temps arribar al mateix punt que a

l'altre. 

Llavors, no tots els alumnes poden fer o arribar a uns continguts bàsics en el

mateix espai de temps, i això no implica que el que no ho pot fer amb el temps

establert no sigui vàlid ni tingui qualitats per fer-ho, simplement el seu procés és

més lent.

Per tant, una bona manera és personalitzar la programació, això vol dir adaptar

tots  els  continguts  a  cada  alumne  d'una  manera  que  ell  ho  pugui  absorbir  i

assumir. 
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Doncs, s'ha observat que és més interessant treballar amb una programació

personal que una ja establerta que sigui rígida, ja que la programació personal

ajuda a l'alumne a no desmotivar-se i  a seguir  el  seu ritme,  i  a  poc a poc va

descobrint  nous  continguts  a  mesura  que  va  avançant  en  el  seu  procés

d'aprenentatge.

La  programació  personal  també  implica  el  temari  a  escollir,  ja  que  cada

alumne té uns gustos diferents, no a tots els hi agrada fer i tocar les mateixes

obres. Encara que es creu que està bé que almenys toquin una obra d'un repertori

més clàssic, en el cas del piano seria una obra del repertori clàssic i en el cas del

trombó també, una obra original per a trombó dins del repertori d'aquest.

Una de les coses més importants  és que l'alumne estigui  motivat,  i  moltes

vegades això implica fer obres que li agradin i l'estimulin a seguir practicant i

aprenent, per tant es pot  adaptar obres conegudes al seu nivell. D'aquesta manera

s'aconseguirà que l'alumne estigui motivat i amb ganes d'aprendre obres noves.

3.5.2 L'alumne davant l'audició

A cada escola de música se solen fer normalment tres audicions a l'any o més,

al finalitzar cada trimestre. El tema de les audicions porta aquesta investigació a

investigar sobre l'aspecte de tocar davant públic, on sorgeixen algunes  preguntes

sobre aquest tema.

La música és una activitat social que permet a la gent gaudir d'una persona o

d'un grup de persones que estigui interpretant una melodia o cançó. Una de les

primeres preguntes que sorgeixen és la següent:

-Per què es toca? 

Aquesta  investigació  creu  que  es  toca  perquè  se  sent  bé  a  l'hora  de  tocar

l'instrument,  el  fet  de  tocar  és  un  acte  manual,  no  cal  pensar  molt,  no  es

requereixen teories exòtiques, bàsicament és destresa manual.  Aquesta destresa

que es necessita adquirir amb el temps per tocar un instrument juntament amb la

sensació que produeix a l'hora de tocar-lo, és el que fa que es senti bé i a gust

tocant un instrument.

-Per a qui es toca?

Com s'ha comentat abans la música és una activitat social, però, es toca pels
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altres o es toca per a nosaltres mateixos?

En un primer moment no es tenia clar quina de les dues posicions era la més

habitual, o la correcta si és que n'hi ha una, però amb el temps s'ha anat aprenent

que potser es posa massa atenció a tocar pels altres (que pensaran, com sonarà,

estarà bé?) i s'oblida de tocar per a nosaltres mateixos. Si s'està massa enfocat en

què diran o si els agradarà el que s'està interpretant, s'està enfocant cap a l'exterior,

fora d'un mateix, i s'està oblidant la nostra persona.

Quan sempre s'està tocant pels altres, no es pot gaudir del moment present què

és el més important, d'aquesta manera no se sentirà a gust i sempre s'estarà cercant

l'aprovació a fora, i se sentirà una constant preocupació i angoixa. 

La màgia de la música permet gaudir de moments únics si es permet sortir de

la ment i estar en el moment present. Si es toca per a nosaltres mateixos, si es

porta l'atenció cap a dins, se sent una realització personal, a gust i podent gaudir

del  moment present.  Quan s'aconsegueix açò,  inevitablement  repercuteix d'una

manera  molt  positiva  a  la  gent  que  està  escoltant,  però  haurà  estat  una

conseqüència d'estar conscient en el moment present, d'estar concentrat amb estar

a gust amb tu mateix i escoltar la mateixa música que està sonant.

 Així doncs, si es pot gaudir  per un mateix la pròpia música sense pensar amb

l'exterior, això portarà inevitablement sense cercar-ho i com si fos màgia, que la

gent també pugui gaudir del moment propi i de la mateixa música.

-Les audicions que es fan a les escoles han de ser obligatòries?

Normalment se solen fer tres audicions a les escoles de música inclús més en

algunes ocasions, es fan per demostrar el que han treballat els fillets durant el

trimestre. 

Aquest treball  creu que no hauria de ser obligatori  tocar a les audicions, i

encara que no ho sigui oficialment sempre hi ha una pressió intrínseca i que no es

veu a primera vista i sovint, s'acaba animant a l'alumne a què toqui.

 Per tant, s'ha observat  que no hauria de ser així, ja que no tots els fillets que

estan apuntats a música volen ser músics ni tots tenen la mateixa predisposició per

tocar davant públic. En moltes ocasions quan s'està davant un alumne indecís i se

l'acaba animant que toqui no se li està fent cap favor, ja que segurament patirà, i el

sofriment és evitable. 
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Aquests anys de treballar a les escoles s'ha après a escoltar els fillets i sempre

demanar-los si els hi fa il·lusió tocar a l'audició, les dues opcions són correctes, ja

que el fillet que no vol fer audició està en el seu dret de gaudir de les classes i no

exposar-se davant el públic. 

També hi ha la pressió dels pares, que encara que no es digui en veu alta, se

sol notar si s'està atent, es pot veure-ho en alguns casos, algunes vegades l'alumne

no vol tocar i per la pressió i no voler decebre els seus pares acaba tocant.

Llavors, tocar davant públic ha de ser sempre una experiència positiva, i ha

d'estar motivada per ells mateixos, els hi ha de fer il·lusió tocar en tot moment. De

no ser així tocar davant públic es converteix en un mal de cap i un sofriment.

Al  final,  si  es  dóna l'opció  realment  d'escollir  entre  tocar  i  no  tocar  i  els

alumnes senten que realment són lliures de decidir per ells mateixos sense tenir

cap pressió, es relaxen, se senten més confiats amb ells mateixos i açò repercuteix

molt positivament a la dinàmica de la classe, ja que senten que la seva veu és

escoltada i respectada. 

Es crea un clima de confiança mútua entre mestre i alumne, ja que aquest se

sent segur i sense preocupació, i quan l'alumne se sent preparat i vol compartir el

que ha estat preparant ell mateix demana per tocar a l'audició.

3.5.3 Llenguatge musical dins l'escola de música

Mitjançant  l'observació i  la  interacció amb els  alumnes s'ha investigat  que

normalment l'alumne sol anar un poc més avançat amb l'instrument que a la classe

de llenguatge.

Això  produeix  que  si  s'està  a  l'espera  de  què  a  la  classe  de  llenguatge

s'aprengui els diferents continguts teòrics propis de cada nivell, sovint sol passar

que l'alumne encara no ha estudiat un determinat ritme a la classe de llenguatge,

però que per nivell ja el pot tocar amb l'instrument.

A més, s'ha observat que la teoria del llenguatge aplicada a l'instrument és més

ben poca, això porta a aquesta investigació a investigar sobre si el llenguatge dins

l'escola de música és útil o no a edats entre 8 i 11 anys.

Partint d'aquesta premissa, s'ha volgut comparar l'aprenentatge del llenguatge

musical  amb l'aprenentatge  de  l'idioma,  per  tal  de  trobar  similituds  i  maneres
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d'aproximar-se al llenguatge.

Amb  la  interacció  amb  els  alumnes,  ells  expliquen  que  des  de  la  seva

perspectiva  el  llenguatge  els  hi  resulta  en  molts  casos  difícil  d'entendre  i  que

sobretot no acaben d'entendre la relació que pot tenir amb l'instrument.

Llavors, tenint en compte l'aprenentatge que es fa de l'idioma quan els nens

són  petits,  s'ha  volgut  aproximar  la  mateixa  manera  d'aprendre  l'idioma  al

llenguatge i a la classe d'instrument en general.

L'idioma s'aprèn per intuïció i per imitació, els nens petits aprenen a parlar

escoltant els seus pares i imitant els sons que produeixen i observant les situacions

en cada moment. És d'aquesta manera, que sense adonar-se van aprenent a parlar i

a entendre un idioma que après d'adult resulta molt més complicat perquè se sol

tenir la tendència d'enfocar l'aprenentatge des d'un punt de vista teòric, i es deixa

de banda la intuïció com a mitjà per aprendre l'idioma.

Doncs, els nens van creixent i aprenent l'idioma d'una manera natural i sense

saber que estan aprenent. Aquest enfocament es pot aplicar al llenguatge musical i

a la classe d'instrument.

A la classe d'instrument quan s'arriba al punt de tocar coses que l'alumne no

entén teòricament es pot utilitzar la intuïció i la imitació per seguir aprenent els

diferents aprenentatges, i d'aquesta manera l'alumne sap com reproduir i tocar un

determinat ritme encara que no el sap explicar.

No és necessari saber explicar un concepte teòric, ja que en principi no és

l'objectiu  principal,  el  que cerca  l'alumne és  millorar  tocant  l'instrument  d'una

manera fuïda i natural.

Tornant  a  l'aprenentatge  de  l'idioma,  s'ha  comprovat  i  demanat  a  alumnes

sobre qüestions tècniques del català del seu nivell, que en molts casos no sabien

contestar, ja que les fan per intuïció i no saben respondre d'una manera tècnica.

És així, que aquesta investigació ha observat que el llenguatge no és necessari

en  edats  d'entre  8  i  11  anys,  i  que  possiblement  és  més  profitós  començar  a

estudiar llenguatge cap a edats més avançades com 14 anys.

3.5.4 Utilització de les noves tecnologies dins l'aula

Els fillets d'avui en dia estan molt connectats a les noves tecnologies i això
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repercuteix a la seva forma d'aprendre. Les tecnologies (mòbil, ordinador, tauleta)

tenen com a conseqüència directa la falta de concentració, estan tan acostumats als

estímuls de les pantalles que després a classe és molt complicat captar la seva

atenció. Això és un dels canvis més grans a l'hora de fer classe que s'ha trobat

respecte a les nostres generacions i les anteriors a nosaltres.

En alguns casos, aquesta investigació troba que la solució és utilitzar aquestes

tecnologies a classe, ja que si no, en alguns alumnes es fa molt complicat avançar

i és molt fàcil que perdin l'interès. Això porta a investigar sobre el que és més

important a l'hora de donar classe.

És beneficiós utilitzar les tecnologies a classe?

En alguns casos, utilitzar l'ordinador amb un tutorial els hi resulta molt més

atractiu que començar a llegir una partitura, ja que a l'ordinador veuen les tecles

del piano i escolten les notes, però s'obliden de llegir. Doncs, té algun benefici

emprar l'ordinador o tauleta a classe per aprendre les cançons?

Aquesta pregunta ha portat aquesta investigació a investigar sobre diversos

punts de vista, a investigar si realment els hi és beneficiós o perjudicial. Com més

connectats estan, menys concentració tenen a l'hora de fer qualsevol activitat dins

l'aula.

A més, necessiten constantment els estímuls de la pantalla per sentir-se amb la

motivació  necessària  per  seguir  amb  allò  que  s'han  proposat  (en  aquest  cas

aprendre una cançó).

S'ha  pogut  observar  que  com menys  tecnologia  s'utilitza,  més  en  contacte

s'està amb l'alumne, però si d'aquesta manera ha de ser un problema o obstacle per

l'alumne,  s'ha  après  que  en  els  casos  que  ho  requereixi  més  val  emprar  la

tecnologia  i  que  aprengui  a  través  d'aquesta,  ja  que  sinó  d'una  altra  manera

l'alumne s'acaba desmotivant i deixant la música.

El  més  adequat  és  emprar  la  tecnologia  com  a  eina  en  alguns  moments

puntuals, de fet en alguns casos d'alumnes que s'utilitza la tecnologia a classe, es

treballen alguns aspectes que també són positius per l'alumne.

El primer a tenir en compte, és que l'alumne ho fa molt motivat, s'enfoca  i

posa molta atenció, llavors el seu grau de concentració puja i és capaç d'estar tota

la classe concentrat. Aquesta concentració se la pot fer servir per enfocar el que
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interessi treballar en aquella classe, ja sigui el ritme, l'oïda, la melodia, etc.

La  motivació  junt  amb  la  concentració  fa  que  sigui  molt  profitós

l'aprenentatge i enganxa a l'alumne a seguir amb la música, a poc a poc agafa més

interès i s'anima a fer coses noves deixant a part la tecnologia.

3.6 Diferents aprenentatges aplicant la mirada dels alumnes.

Per tal d'enfocar la classe des de la mirada de l'alumne, s'ha aplicat des d'una

manera senzilla, la seva manera d'interpretar les diferents experiències, diferents

aprenentatges que es pot trobar dins l'aula.

La present investigació ha observat que l'alumne en moltes ocasions no entén

conceptes tècnics o teòrics, i que sovint se sol guiar més per la seva intuïció que

per un raonament lògic i tècnic.

És per això que la seva mirada ha portat aquesta investigació a posar èmfasi a

l'aprenentatge mitjançant la  intuïció com a mitjà  per arribar  als  diferents tipus

d'aprenentatges. S'ha observat que la seva mirada està molt lligada al món de la

intuïció i de les sensacions.

Les sensacions i la intuïció són el punt de partida de la classe des de la mirada

de l'alumne, a través d'elles es pot arribar a explicar a l'alumne un determinat

aprenentatge i que aquest sigui capaç d'entendre d'una manera senzilla.

Amb la interacció amb els alumnes s'ha observat que entenen molt més els

coneixements  explicats  des  del  punt  de  partida  de  la  sensació.  Reproduir  una

sensació és relativament intuïtiu i això fa que sigui una manera fàcil d'introduir un

aprenentatge.

La classe enfocada des del punt de vista de l'alumne implica sobretot escoltar-

lo i descobrir quina és la millor manera d'accedir a ell.

3.6.1 Aula de trombó, ús correcte de l'aire per mitjà de les sensacions:

El primer aprenentatge dins l'aula de trombó és el treball de l'aire, ja que sense

aire l'instrument no sona.

Aprenentatge: Fer un bon ús de l'aire a l'hora de tocar

– Metodologia: Mitjançant la sensació s'explica a l'alumne com generar sons

(notes) amb el trombó.
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– Objectiu: Dotar a l'alumne d'una manera senzilla una eina que pugui fer

servir al llarg del seu procés d'aprenentatge per tal de millorar.

– Explicació: Des d'un punt de vista teòric es pot explicar a l'alumne que ha

d'agafar  aire  relaxat,  sense  produir  tensió  i  després  expulsar  l'aire  de

manera de produir el so. 

El que es pretén és que l'alumne faci un ús adequat de l'aire de manera

relaxada per tal que no es produeixin tensions i que aquestes no acabin

afectant a l'hora de tocar l'instrument.

Utilització del llenguatge:  L'aire circula de manera fluida dins nostre quan

mantenim una conversació, és a dir, quan es parla no s'està pensant quan agafar

aire i quan expulsar-lo.

Doncs, per traslladar aquesta similitud de l'aire a l'hora de parlar al trombó

d'una manera que no provoqui tensió, es pot utilitzar un altre vocabulari per a

donar entendre a l'alumne d'una manera més fluida l'aprenentatge.

Llavors, s'explica a l'alumne que es deixa entrar l'aire i es deixa sortir l'aire,

d'aquesta manera s'eliminen les paraules: agafar aire, i expulsar aire.

Una vegada es té el vocabulari adequat es pot introduir la sensació per mitjà

en què es vol explicar l'aprenentatge.

Per tal de deixar entrar l'aire dins nostre, s'explica a l'alumne que s'imagini la

sensació que provoca un neguit. Quan es produeix un neguit, es deixa entrar de

manera natural i fluida l'aire dins el cos.

La reproducció del neguit és una acció que tots els alumnes poden portar a

terme,  d'aquesta  manera  l'alumne  té  com  a  punt  de  partida  la  reproducció  i

sensació que provoca un neguit per tal de deixar entrar l'aire al cos.

Per tal de deixar sortir l'aire del cos s'utilitza la sensació del sospir, mitjançant

el sospir natural quan es fa en un determinat moment, com pot ser quan s'asseu al

sofà després d'un gran cansament,  aquesta  sensació l'alumne la  pot imaginar  i

reproduir, ja que ja sap que se sent.

D'aquesta manera, s'ha introduït a l'alumne un principi bàsic com és fer un ús

correcte de l'aire d'una manera senzilla que ell entén i que comprèn.
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3.6.2 Introducció a nous ritmes musicals a través de la intuïció

Dins l'aula d'instrument sovint l'alumne avança de manera més ràpida que a

l'aula de llenguatge, això provoca que encara no tingui els coneixements teòrics

del que tècnicament ja pot tocar.

És aquí on es pot utilitzar la intuïció com a via per anar aprenent una nova

forma d'afrontar coneixements que encara no es tenen.

Introducció d'un nou ritme: Per tal de seguir un camí natural i que porti a una

fluïdesa musical, es pot utilitzar el recurs de tocar amb acompanyament, és a dir

amb àudio de fons. D'aquesta manera l'alumne ha de tocar seguint el ritme de la

cançó i això fa que hagi d'escoltar en lloc de concentrar-se en llegir d'una manera

tècnica.

Llavors,  d'una  manera  natural  l'alumne va descobrint  i  assimilant  els  nous

ritmes que s'introdueixen a la cançó mitjançant l'escolta i la seva intuïció per tal de

seguir la partitura.

També, una altra manera d'enfocar l'aprenentatge d'un ritme nou és a través de

la imitació:

Tots els alumnes aprenen molt fàcilment a través de la imitació, ja que és la

manera en què els nens petits aprenen l'idioma matern, imitant els seus pares. Per

tal d'aprendre un ritme nou, el mestre el pot tocar en primer lloc i després l'alumne

el reprodueix.

Quan es té el ritme assimilat s'introdueix la part visual que és la partitura on es

reprodueix el ritme que l'alumne ja sap reproduir i que ara identifica de forma

visual. 

D'aquesta manera l'alumne ha après d'una manera senzilla un determinat ritme

sense entendre la teoria, però sabent executar el ritme. Això fa que l'alumne vagi

agafant fluïdesa de manera natural i que afronti els nous aprenentatges seguint la

seva intuïció. 

3.6.3  La  utilització  de  l'escolta  activa  per  a  detectar  una  possible

solució: Accents aleatoris

Durant la investigació es va produir el cas d'un alumne de piano que mentre

treballava la seva obra, molt sovint accentuava notes aleatòries durant l'obra que
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no venien al cas.

No  s'havia  fet  èmfasi  a  l'alumne  que  accentués  aquestes  notes,  ni  s'havia

comentat d'accentuar-les en cap moment. No s'entenia perquè l'alumne accentuava

aquestes notes de manera estrident, i que musicalment no quedaven gents bé.

Al llarg de dues o tres classes se li va anar comentant a l'alumne que deixés

d'accentuar aquestes notes, però al final sempre acabava fent els accents. Fins que

a una classe se li va demanar si era conscient que mentre tocava, hi havia diferents

punts de l'obra que feia accents que semblava que ell mateix no podia controlar.

L'alumne va contestar que si era conscient; llavors se li va demanar perquè

trobava  ell  que  feia  aquests  accents,  i  va  posar  de  manifest  que  ell  en  molts

moments, quan començava a tocar l'obra sovint estava pensant amb altres coses i

que quan li venien pensaments negatius, sense voler pitjava més fort les tecles en

un determinat moment de l'obra.

Aquesta  resposta  de  l'alumne  va  posar  llum a  la  qüestió  i  va  fer  que  la

perspectiva  sobre  l'alumne  canviés.  Els  pensaments  negatius  de  l'alumne  es

traduïen en accents físics a l'hora de tocar, i aquests eren produïts d'una manera

que l'alumne no podia controlar.

Això, ajudà que s'entengués el que l'alumne estava fent i el que li passava per

dins, d'aquesta manera mitjançant la conversació amb l'alumne se li va demanar si

ell trobava que seria possible que estigués concentrat només un minut i mig que

era el temps que durava l'obra, ja que com va comentar l'alumne, normalment

quan tocava pensava amb altres coses.

L'alumne va contestar que si, d'aquesta manera abans de començar l'obra se li

va recordar a l'alumne que posés atenció únicament a la música que ell estava

tocant i que deixés anar per un moment les coses que estava pensant.

Una vegada començada l'obra, l'alumne no va fer en cap moment cap accent

estrident aleatori i d'aquesta manera es va trobar una via per entendre a l'alumne

mitjançant la comunicació entre els dos i l'escolta activa del mestre.

3.6.4 L'empatia com a eina per potenciar a l'alumne: 

Un alumne de piano, sovint li costava molt concentrar-se i seguir les obres

llegint  la  partitura,  s'arribà  a  un  punt  on  l'alumne  ja  no  avançava  i  es  podia

43



observar en ell que estava totalment desmotivat.

És així, que en el dia a dia de les classes pràcticament no estudiava a casa i

quan era a classe no s'aconseguia entendre perquè no avançava, ja que les obres

que s'estava treballant no eren massa difícils pel seu nivell.

Llavors, se li demanà a l'alumne si trobava que podia tocar millor, i mitjançant

la conversació va sortir per part de l'alumne el nom d'una cançó que li agradava.

En aquell moment es va cercar la cançó per internet per tal d'escoltar-a i l'alumne

sense preguntar-li res va començar a tocar algunes notes.

D'aquesta  manera  es  va  descobrir  que  l'alumne  sense  partitura  funcionava

millor, i posant-se al lloc de l'alumne, entenent la seva forma de funcionar, es va

decidir enfocar la classe d'aquesta manera.

Deixant de banda la manera que es tenia de treballar, s'observà que a través

d'aquesta  visió  de  l'alumne  la  classe  podria  funcionar  molt  millor  i  es  decidí

començar a treballar des d'aquesta perspectiva.

A l'alumne li anava molt bé treballar d'oïda i estava molt més a gust d'aquesta

manera que mirant la partitura.

Doncs, primer es va començar a treballar  una obra sense partitura, i després a

poc a poc es va anar introduint la partitura, és així que l'alumne agafà una bona

dinàmica dins classe i començà a avançar en el seu procés.

3.6.5 La comunicació no verbal: intencions reals de l'alumne

El tema de les audicions, sovint no es tracta amb l'alumne dins classe, es dóna

per  suposat  que  tots  els  alumnes  han  de  tocar  a  l'audició,  però  això  no  és

necessari. Setmanes abans de l'audició se li va demanar a una alumna de piano si

volia tocar a l'audició, i la seva resposta va provocar una certa inquietud.

Va ser en aquest moment on es va adonar de la informació que produïa la

comunicació no verbal per part de l'alumne era important tenir-la en compte per

tal d'entendre i comprendre a l'alumne en aquell moment. Les setmanes en què es

preparava l'audició, l'alumne estava poc comunicativa i amb poques ganes.

Els pares ja sabien que hi havia audició perquè ja se'ls hi havia comentat, i

comentaven  a  la  seva  filla  que  tocaria  per  l'audició.  És  així,  que  encara  que

l'alumna va dir que si quan se li va demanar si volia tocar, ho va fer d'una manera
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molt poc convincent i la preocupació que es va produir va ser la de temor.

Llavors, per tal de no posar èmfasi en aquell moment, es va deixar anar el

tema fins a la pròxima setmana i se li va tornar a demanar per confirmar si volia

tocar. Juntament amb la pregunta de si volia tocar, se li va comentar que en cap

cas era obligatori tocar a l'audició i que només havia de tocar si li venia de gust.

Va ser així,  que l'alumna va començar a expressar-se i  a  comentar  que tal

vegada no li  feia  ganes  tocar  a  l'audició,  llavors es  va entendre que el  que li

passava durant aquestes setmanes era que estava molt preocupada per l'audició.

Una vegada deixat clar a l'alumna que si no tocava no passava res, que estava

igual de bé si tocava com si no, es va comentar als pares el que l'alumna havia

expressat a classe. 

Ja  que  molt  sovint  els  pares  influeixen  una  pressió  a  l'alumna  que  ells

mateixos  no  s'adonen  i  l'alumne  per  no  decebre'ls  acaba  patint  per  tocar  a

l'audició.  És així  que es comentà als  pares que no era obligatori  participar  en

aquesta audició i que hi hauria altres audicions on la seva filla podria participar

quan li vingués de gust.

D'aquesta manera s'evità que l'alumna patís innecessàriament i que estigués

molt més motivada i amb ganes de treballar les següents classes.

3.6.6 Aula de trombó, la sensació de la gola oberta

Amb alumnes de quart de grau elemental, que ja fa tres anys que toquen el

trombó i ja saben com produir els sons, és interessant introduir un aspecte més a

l'hora de tocar que és tenir present, que si es té la gola oberta l'instrument sona

millor.

Això és degut al fet que el pas de l'aire està més obert i no hi ha impediments a

l'hora de passar l'aire. Sovint se sol demanar a l'alumne que no tanqui la gola, que

relaxi el coll i que obri la gola, però l'alumne no sap com fer-ho.

Possiblement  l'alumne  intentarà  fer-ho,  però  no  té  cap  referència  de  què

cercar, quina posició de la gola cercar ni quina sensació cercar per tal d'aconseguir

obrir la gola.

És així, que mitjançant les sensacions es pot trobar d'una manera senzilla, una

sensació que porti a associar la gola oberta amb una determinada acció. Llavors,
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per aconseguir la sensació, es pot demanar a l'alumne que introdueixi el dit petit

de la mà dins la boca entre les dents de dalt i de baix. Una vegada col·locat el dit

es demana a l'alumne que deixi sortir l'aire.

Quan es deixa sortir  l'aire amb el dit  entre les dents es crea una sensació,

aquesta  sensació  és  la  sensació  pròpia  de  la  gola  oberta.  D'aquesta  manera

l'alumne té una referència física per aproximar-se a la tècnica d'obrir la gola i

sempre pot practicar la sensació per tal de millorar el seu so.

Capítol 4: Conclusions

La present investigació ha conclòs amb noves maneres d'entendre els alumnes

per tal d'aproximar-se més a la seva mirada.

Durant el procés d'investigació un dels principals dubtes era si seria possible

enfocar la classe des de la perspectiva dels alumnes i que aquesta fos en benefici

de les dues parts involucrades, en aquest cas el  mestre i l'alumne.

La  insatisfacció  per  part  meva  com a  mestre  que  tenia  el  principi  de  les

classes, que no acabaven de funcionar, ha portat a aquest treball a seguir les passes

dels alumnes i prestar atenció al que ells volien expressar.

Això ha portat que la nova energia i manera de veure les coses dels alumnes

han fet que aquesta investigació posés atenció a aspectes de la classe com són

tenir en compte el punt de vista de l'alumne, que d'una altra manera no hagués

estat possible.

S'ha arribat  a  la  conclusió que posar  atenció a  les  coses  que l'alumne pot

aportar dins classe són una molt bona via per introduir des del seu punt de vista

nous aprenentatges.

Gràcies a aquesta investigació sobre els alumnes, aquest treball ha observat

que hi ha diferents maneres d'aproximar-se a l'alumne com són, la comunicació no

verbal, l'empatia, l'escolta activa, la intel·ligència emocional. Aquestes han fet que

s'hagi  pogut  empatitzar  i  profunditzar  sobre  com entén  l'alumne  els  diferents

aprenentatges.

L'objectiu principal era entendre la mirada dels alumnes per tal d'aconseguir

una millor funcionalitat de la classe, i el resultat ha estat molt positiu, ja que s'ha
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après a comunicar-se amb els alumnes d'una manera més propera a ells, s'ha après

a escoltar-los quan tenen coses a comunicar, a entendre les seves inquietuds per tal

d'ajudar-los amb els seus objectius, a acompanyar-los en el seu procés i obtenir

una millor relació durant l'estona de la classe amb ells.
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