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RESUM: El present treball està centrat en l’estudi de les tècniques de tractament melòdic per 

a l’ensenyança en infants. Tot i que la creació de melodies i el seu anàlisi s’inclouen als tractats 

teòrics musicals, a les primeres etapes de l’ensenyament obligatori està present únicament com 

a element creatiu manipulable de forma intuïtiva. L’objectiu principal d’aquest estudi és la 

recopilació de tècniques de tractament melòdic, la selecció les més adequades per a la docència 

als darrers cursos de primària, mostrant i valorant el funcionament de la seva aplicació en els 

infants. Aquests objectius s’abordaran amb la compilació bibliogràfica i revisió de les 

tècniques i la realització d’un estudi experimental aplicat a un centre docent. Aquest estudi 

conclou que la permutació és la tècnica amb un major grau d’èxit, seguida de la seqüenciació, 

ornamentació, reducció i retrogradació. No seria recomanable la inversió en aquesta fase. 

L’edat, la capacitat pròpia de cada individu i el coneixement d’estructures melòdiques basat 

en l’experiència musical prèvia són factors determinants en la qualitat compositiva de les peces 

creades. A més, s’han compilat un total de 25 tècniques, de les quals 6 presenten una potencial 

aplicació en aquesta etapa educativa. La incorporació d’estratègies compositives a primària ha 

mostrat uns resultats positius en els aprenentatges aconseguits, creacions interessants i un 

elevat grau de satisfacció de l’alumnat. A més a més, l’eficiència i viabilitat d’un procés 

d’ensenyament-aprenentatge i la seva integració curricular demostren la idoneïtat d’incorporar 

nous coneixements compositius en aquesta etapa de l’ensenyança. 

Paraules clau: melodia, composició musical, educació primària.  

 

ABSTRACT: The present work focuses on the techniques of melodic treatment suitable for 

teaching young learners. Although the creative process and analyses of new melodies are 

included in theoretical musical treatises, at the early stages of compulsory education the 

melody is only considered as a creative element that can be intuitively manipulated. The main 

aim of this study is to gather the techniques of melodic treatment, select those suitable for 

teaching at the last primary school grades and describe and evaluate its performance in 

children. These objectives are addressed through a bibliographic review, a compilation of the 

known techniques and an experimental study at a teaching centre. The study concludes that 

permutation is the most successful technique at the primary school, followed by sequencing, 

ornamentation, reduction and retrograde. However, the inversion would not be advisable for 

students at this stage. The age, the individual skills and the known melodic structures based 

on the previous musical experience are crucial factors that determine the compositional quality 

of the created piece. Moreover, a total of 25 techniques has been compiled, 6 of them having 

a potential application at this education level. The integration of compositional strategies in 

primary school has provided positive learning achievements, interesting creations and a high 

student satisfaction level. Moreover, efficiency and viability of the new teaching-learning 

processes and its curricular implementation highlights the suitability of incorporating new 

compositional knowledge at this teaching level. 

 

Keywords: melody, musical composition, primary school. 
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                                                             1.- INTRODUCCIÓ 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓ 

El present Treball de Fi de Grau té com a objectiu aprofundir sobre l’aplicació 

de tècniques de tractament melòdic a primària. Actualment s’observen mancances 

en aquest aspecte que provenen de les vessants que tractarem a continuació. 

A diferència de les arts plàstiques, l’apropament a l’estudi de la composició 

musical sempre ha suscitat certa reticència entre les persones no iniciades. El fet 

d’utilitzar habitualment un llenguatge abstracte i complex, juntament amb la 

creença de necessitar inspiració i genialitat per poder crear peces musicals ha creat 

una barrera que ha dificultat l’aproximació a l’acte de composar. 

Durante demasiado tiempo, la composición musical se colocó en un 

pedestal y se considero una habilidad especial que solo unos pocos de élite 

podían hacer. Es hora de dissipar esa noción y ofrecer a los maestros de aula 

y de estudio no solo razones para hacer de la composición musical una parte 

integral de su plan de estudiós, sinó también proporcionar idees prácticas y 

actividades para hacerlo. (Hickey, 2012, p. 13-14) 

Les altres mancances provenen de la legislació actual. El currículum 

d’Educació Artística (Decret 32/2014, de 18 de juliol) no incideix de forma clara 

en el procés compositiu, més enllà d’improvisacions vocals i instrumentals, deixant 

per tant al criteri del docent el seu tractament. Respecte a la formació reglada 

obligatòria, amb la darrera modificació legislativa dels Graus universitaris (RD 

1393/2007, de 29 d'octubre, Capítol III, Art. 12.9), s’elimina la possibilitat de 

cursar l’especialitat en Educació Musical a Magisteri, quedant únicament l’opció 

de realitzar els estudis del Grau d’Educació Primària i la Menció en Educació 

Musical i Artística. A la Universitat de les Illes Balears, es contempla una carrega 

obligatòria de 6 crèdits relacionats amb música i la possibilitat d’ampliar la 

formació amb un màxim de 30 crèdits per la menció, d’un total de 240 crèdits que 

consta el Grau. Per tant, únicament el 12,5% dels crèdits van dirigits a una formació 

específica musical. Tenint en compte que no hi ha cap requisit d’accés a la titulació 
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de coneixements específics musicals (la modificació pel curs 2019-20 contempla 

únicament proves de competències comunicatives, raonament crític i 

logicomatemàtiques), obtenir una completa formació musical queda relegada al bon 

criteri de l’estudiant.   

El fet d’exercir la docència musical a primària durant 17 anys ha m’ha permès 

veure les mancances anteriorment mencionades. La formació rebuda durant la meva 

formació al Grau de Composició musical hem fa plantejar-me la cerca de eines que 

ajudin a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, tractant així de cobrir 

parcialment aquestes mancances. La cerca de tècniques pel tractament de la melodia 

i la seva aplicació a primària permetria millorar la composició musical en aquesta 

etapa. 

 

1.2.- ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

L’educació musical fora d’entorns especialitzats, comença amb el moviment 

de Pedagogia Musical Activa de les darreres dècades del s. XIX. Els seus precursors 

són les principals figures de L’escola Nova, formades pels pedagogs Rousseau, 

Pestalozzi, Froebel, Pape-Carpentier, Kergomard, Montesino i Montessori i varen 

conferir a la música no únicament un valor estètic sinó com a formador de 

l’individu.  

A partir dels anys ’40 comencen les primeres pedagogies amb un enfocament 

clar per la música, partint de personatges amb una amplia formació musicals, molts 

d’ells com a compositors, que decideixen fer un apropament a la pedagogia i que 

estableix les principals metodologies d’educació musical per treballar la 

composició i la improvisació musical.  

 

Pedagogia Musical Activa (1940-50) 

El compositor suís  Jaques Dalcroze (1865-1950) va crear un “Mètode 

d’educació musical y rítmica”, partint del ritme i la melodia.  
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"Del gesto rítmico nace la melodía. Por el ritmo se educan el cuerpo y los 

sentidos. Las facultades de movimiento del niño le conducen prontamente a 

amar el ritmo y luego la sonoridad y, por último, la misma música" (Villena, 

1998, p. 9).  

Els principals països d’adopció varen ser Suiza, Alemanya i finalment 

Espanya, amb centres en actiu com el de Joan Llongueres a Barcelona 

Edgard Willems (1890-1978) interpreta l’acció musical com un fet humà 

establint una estreta relació entre els elements fonamentals de la música i els de la 

naturalesa humana: el ritme amb el cos; la melodia amb la sensibilitat; l’harmonia 

amb la intel·ligència; la improvisació amb la capacitat creadora i artística. El cant 

ha de realitzar-se com a aprenentatge previ a la interpretació instrumental, per 

aconseguir un major aprofundiment i comprensió musical de la melodia, les notes i 

la forma.  

Maurice Martenot (1898-1980), inventor, compositor i violoncel·lista format a 

Paris, inspirà el sistema de Escola Nova  francés, i va publicar l’obra Principios 

Fundamentales de Formación Musical y su aplicación. Método Martenot. (1967). 

Va ser ràpidament adoptat pel sistema educatiu francès. Treballa els paràmetres 

musicals de forma separada, inicialment amb el ritme i després incorporant la 

melodia a través del cant imitatiu per formar la memòria musical.  

Justine Ward (1879-1975) centra la seva metodologia en la formació vocal 

posant en valor l’expressivitat i afinació de la veu. Desenvolupa un sistema de 

fononímia  que permet representar una melodia mitjançant la gesticulació corporal 

de les 7 notes de l’escala. 

 

Els Mètodes Instrumentals (1950-70) 

Carl Orff (1895-1982) parteix de la interpretació instrumental i la improvisació. 

Crea l’instrumental Orff amb percussió no afinada i instruments de làmines. Els 

pilars de la metodologia Orff-Schulwerk és la combinació entre so, llenguatge i 

moviment, treballant la composició de forma propera al que entenem com a 
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improvisació i utilitzant la pentafonia per a la creació de melodies amb 

acompanyaments de notes pedal i obstinatos. 

Zoltán Kodály (1882-1967), va ser un compositor i musicòleg hongarès que va 

utilitzar el folklore per l’ensenyança del solfeig i repertori instrumental. Crea un 

cançoner popular hongarès amb cançons pentatòniques, ampliant progressivament 

l’àmbit melòdic i utilitzant el recurs del do mòbil. Incorpora el cant a dues veus, 

desenvolupant textures homofòniques i contrapuntístiques. 

Shinichi Suzuki (1898-1998), violinista i pedagog, parteix de la creença que la 

música com a llenguatge es pot aprendre a partir dels 3 anys. Amb l’ajuda de les 

famílies, l’alumne aprèn a memoritzar ritmes i melodies que Suzuki seqüència per 

a cada etapa del seu aprenentatge.  

 

Els Mètodes creatius (1970-80)  

John F. Paynter (1931-2010) parteix de la música contemporània. Considera la 

melodia com la característica més artificiosa de la música, perquè a la naturalesa 

els sons no tenen una altura precisa. Paynter aïlla la melodia del timbre i utilitza 

ritmes aleatoris sense compàs. D’aquesta forma utilitza el bagatge personal de 

melodies adquirides per improvisar a partir d’elles.  

George Self (1921- 1967) rebutja la música del passat com a mètode 

d’ensenyança. Treballa la melodia a partir de l’escala cromàtica. No utilitza l’escala 

major perquè ho considera un retorn al passat. Utilitza un llenguatge d’escriptura 

no convencional. 

Murray Schafer (1933) aborda el renou, la contaminació acústica i el silenci. 

Ha publicat obres molt conegudes com “El compositor en el aula”, “Limpieza de 

oídos”, “Cuando las palabras cantan”, “El rinoceronte en el aula” o “El nuevo 

paisaje sonoro”. Per a Schafer “Una melodia[...] és sacar un sonido a pasear” 

(Schafer, 1967), és qualsevol combinació de sons i es pot enriquir amb els altres 

paràmetres del so, o el silenci. 

 



7 

 

Noves perspectives (1980-) 

Violeta Hemsy (1929- ) mostra les concomitàncies existents entre l’ensenyança 

de la música i la lectoescriptura. A nivell melòdic descriu les característiques que 

haurien de tindre els cançoners per seleccionar les obres o per a que els compositors 

en creen de noves en països on el repertori no és abundant.  

Jos Wuytack (1935- ), deixeble de Carl Orff, segueix les ensenyances del seu 

mestre i afegeix el musicograma, que consisteix en la visualització de tot allò que 

es pot escoltar a una peça musical. Aquest fet permet realitzar anàlisis sobre la 

melodia a un gràfic.  

 

Les corrents didàctiques musicals de la segona meitat del s.XX han tractat la 

melodia des del punt de vista de la improvisació, la creativitat i els beneficis pel 

desenvolupament de l’individu a nivell emocional, social o cognitiu. Les 

publicacions més recents (Hickey, 2012; Diaz, 2015; Martin, 2017; Getino, 2018) 

analitzen aspectes més concrets de la composició com a element creatiu, amb 

propostes didàctiques que poden incloure avanços en aspectes com la incorporació 

de les noves tecnologies, però segueixen sense tractat la melodia més que com a un 

element que potencia la improvisació. 

Aquest treball tracta la melodia des d’un punt de vista tècnic i pretén discernir 

l’adaptabilitat de les tècniques melòdiques a un determinat rang d’edat, cobrint així 

un aspecte no tractat fins ara.  

 

1.3.- OBJECTIUS 

Per a dur a terme el propòsit inicial tractat a la justificació, s’han concretat una 

sèrie d’objectius que han guiat el procés de desenvolupament de la recerca en 

cadascuna de les seves fases. Partirem d’un objectiu principal que requerirà del 

desenvolupament altres objectius específics. La consecució d’aquestos darrers serà 

indispensable per aconseguir l’objectiu principal. 
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Objectiu principal:  

-Discernir les tècniques de tractament melòdic que millor s’adapten a 

l’alumnat entre 10 i 12 anys. 

 

Objectius específics: 

-Elaboració d’un compendi de les tècniques de tractament melòdic a 

través d’una recerca bibliogràfica i classificació de les mateixes per 

categories.  

-Dissenyar i desenvolupar un procés d’ensenyament-aprenentatge 

basat en el tractament de les diferents tècniques melòdiques per a un grup 

classe de cinquè i sisè de Educació Primària. 

-Anàlisi i valoració de les respostes de l’alumnat en la utilització de 

cada tècnica/grup de tècniques i en la creació d’una peça musical 

 

Per poder conèixer quines tècniques de tractament melòdic són les idònies a 

una determinada franja d’edat, primer caldrà fer una recerca bibliogràfica de les 

principal tècniques i la seva categorització. A partir d’aquí es crearà un material 

didàctic per poder treballar en l’alumnat tant les tècniques com la seva posada en 

pràctica  en un cas pràctic. Finalment caldrà una recollida i anàlisi dels resultats que 

permetrà treure les conclusions que donin resposta a l’objectiu inicial.    

 

1.4.- DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ 

La investigació està  basada en les fases de la investigació qualitativa de 

Gregorio Rodríguez (Rodríguez, 1996, p. 4), partint d’un subjecte real que ens 

ofereix informació sobre les seves experiències i opinions, a traves d’un conjunt de 

tècniques que l’investigador pot recollir i analitzar.  
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Hi ha quatre fases fonamentals: 

1.- Fase preparatòria: Parteix d’una etapa de reflexió a partir d’experiències 

pròpies per poder definir l’objecte d’estudi, seguida d’una etapa de disseny de la 

investigació, on es contemplaran les tècniques de recollida de dades i tipus 

d’avaluació. 

2.- Fase de treball de camp: Centrada en la recollida de dades a partir de les 

tècniques ja definides 

3.- Fase analítica: Està formada per la reducció de dades, disposició i 

transformació de les mateixes i obtenció de resultats i conclusions. 

4.- Fase informativa: Presentació escrita i exposició oral del treball 

 

1.5.- DELIMITACIÓ DE L’OBJECTE D’ESTUDI 

Inicialment s’ha fet una recerca bibliogràfica (especificada a la pròpia taula) 

per realitzar un recull de les principals tècniques de tractament melòdic (Taula 1) i 

s’han agrupat per categories, amb el següent resultat.  

CATEGORIA TÈCNICA 

Simetria: Repetició exacta (Pedro, 2013, p. 25) 

Inversió: Exacta / Diatònica/ Aproximada 

(Kuhn, 2003, p. 95) 

Retrogradació: Completa / Rítmica / Melòdica 

(Schoenberg, 1994, p. 22) 

Permutació: Rítmica / Melòdica (Schoenberg, 

1994, p. 22) 

Modificació de l’altura: 

 

Seqüència: Diatònica / Modulatòria (Kuhn, 

2003, p. 95) 
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Similitud en el contorn (Stein, 1979, p. 41) 

Canvi del registre (Stein, 1979, p. 26) 

Modificació de la densitat:  
Ornamentació: Quantitativa / Qualitativa 

(Pedro, 2013, p. 25) 

Reducció: Schenkeriana / Arbitraria 

(Berthume, 2020, p. 13) 

Modificació de l’extensió 

 

Fragmentació (Kuhn, 2003, p. 95) 

Expansió (Kuhn, 2003, p. 95) 

Repetició final frase (Stein, 1979, p. 33) 

Seqüenciació final frase (Stein, 1979, p. 33) 

Modificació rítmica: 

 

Augmentació: Notació / Tempo (Pedro, 2013, 

p. 24) 

Disminució: Notació / Tempo (Caltabiano, 

2017, part 2) 

Desplaçament mètric (Schoenberg, 1994, p. 

22) 

Accentuació (Schoenberg, 1994, p. 22) 

Canvis de compàs (Schoenberg, 1994, p. 22) 

Modificació harmònica Reharmonització (Stein, 1979, p. 26) 

Acords expandits (Berthume, 2020, p. 14) 

Canvi modal (Zamacois, 1960, p. 18)  

Caràcter suspensiu o conclusiu (Zamacois, 

1960, p. 18) 

Altres Canvi d’estil d’acompanyament (Stein, 1979, 

p. 26) 

Canvi tímbric (Stein, 1979, p. 26) 
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Canvi textural (Berthume, 2020, p. 30) 

Taula 1. Recull de tècniques de tractament melòdic 

 

 

 Hem obviat les transformacions possibles de la música creada a partir de finals 

del s. XX, on la manipulació matemàtica d’elements com matrius, freqüències, 

harmònics... multiplica de forma inabordable en aquest treball, les possibilitats de 

transformació melòdica. 

 

 S’ha realitzat una selecció de les tècniques ja que per complexitat i per manca 

de temps, no era possible aplicar-les totes. Els criteris s’han estat basats en el 

següent punts:  

• Simplicitat d’aplicació  

• Possibilitat de representació visual (tècniques simètriques) que permetés 

una millor comprensió a través de gràfics, o metàfores (miralls....) amb la 

creació d’un llenguatge adaptat 

• Grau de percepció auditiu del resultat 

• Menor necessitat de coneixements previs 

 

Per a una millor comprensió de la tècnica, en algunes d’elles s’ha modificat el 

terme. Aquesta és la selecció final i la modificació en la nomenclatura:  

 

NOMENCLATURA 

CONVENCIONAL 

NOMENCLATURA 

ADAPTADA 

Repetició exacta (es manté l’original) 

Inversió (es manté l’original) 

Retrogradació Mirall 

Permutació Intercanvi 

Ornamentació Decoració 

Reducció Simplificació 

Seqüència diatònica Desplaçament 

Taula 2. Selecció de tècniques de tractament melòdic i nova nomenclatura 
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També s’ha simplificat conceptes com “motiu”, “frase” o “fragment” amb el 

ús del terme “melodia” de cara a la millora comprensió per parts dels infants 

 

1.6.- DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU MUSICAL 

Per a la tria de la franja d’edat del subjecte d’aplicació s’han analitzat les 

diferents franges evolutives de les capacitats musicals. Adjuntem una graella 

esquemàtica de Schuter-Dyson i Gabriel, C. on s’estableixen les capacitats musicals 

adquirides a cada edat:  

 

Edat Capacitat musical 

0-1 Reacciona als sons. 

1-2 Fa música espontàniament. 

2-3 Comença a reproduir frases de cançons escoltades.  

3-4 Concep el pla general d’una melodia i podria desenvolupar l’oïda absoluta 

si estudia un instrument.  

4-5 Pot discriminar registres d’altura i pot reproduir per imitació ritmes 

senzills.  

5-6 Entén fort/suau, i pot discriminar “igual” de “diferent” en esquemes 

melòdics o rítmics senzills.  

6-7 Progressos en el cant afinat: percep millor la música tonal que la atonal. 

7-8 Percep consonància i dissonància. 

8-9 Millora en las tasques rítmiques. 

9-10 Millora en la percepció rítmica i en la memòria melòdica: percep melodies 

a dos veus. Sentit de la cadència. 

10-

11 

Comença a establir-se el sentit harmònic i certa apreciació de punts àlgids 

de la música. 

11-

17 

Desenvolupament de l’apreciació, tant cognitivament como en la resposta 

emocional. 



13 

 

Taula 3. Desenvolupament de les capacitats musicals segons Schuter-Dyson i Gabriel C. 

(Cabrelles, Figura 2) 

D’acord amb aquest model podem veure com a partir dels 6 i fins els 11 anys 

és quan es consoliden les capacitats relacionades amb la melodia 

Altre model de desenvolupament artístic-musical és el de David J. Hargreaves 

que reprodueix les relacions entre les diferents fases de desenvolupament de 

diferent àmbit artístic.  

Fase Cant Representació 

gràfica 

Percepció 

melòdica 

Composició 

0-2 anys: 

Sensorio-

motriu 

Parla, dansa 

rítmica 

Gargots 

equivalents 

d’acció 

Reconeixement 

de línies 

melòdiques 

Sensorial, 

manipulatiu 

2-5 anys: 

Figural 

Grans línies 

de cançons; 

fusió entre 

cant espontani 

i cànons de la 

cultura 

Figural: Una 

sola dimensió 

Característiques 

globals: altura i 

dibuix melòdic 

Assimilació 

de la música 

i la cultura 

5-8 anys: 

Esquemàtica 

Primers 

esborranys de 

cançons 

Figural-

mètrica: més 

d’una 

dimensió 

Conservació de 

les propietats 

melòdiques 

Convencions 

vernaculars 

8-15 anys: 

Sistema de 

Regles 

Intervals, 

escales 

Formals-

mètrica 

Reconeixement 

analític dels 

intervals. 

Estabilitat tonal 

Convencions 

idiomàtiques 

Taula 4. Fases del desenvolupament artístic segons Hargreaves (Cabrelles, Figura 3) 

Abans de la fase del Sistema de regles hi ha elements fonamentals que no estan 

assolits i no permeten una correcta comprensió de la melodia que possibiliti el seu 

tractament tècnic. És a la darrera fase quan hi ha una comprensió analítica dels 

intervals i escales, de la forma en aspectes de representació gràfica i de les 

convencions que comporta el llenguatge musical. 
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                                                     2.- METODOLOGIA 

 

2.1.- POBLACIÓ I MOSTRA D’ESTUDI 

La previsió inicial era estendre l’estudi per diversos centres de Mallorca i de la 

Comunitat Valenciana, però la situació de pandèmia actual provocada pel COVID-

19 ha fet que la dificultat en la presentació d’activitats a l’alumnat i en la recollida 

de dades únicament s’hagi realitzat a un centre.   

El centre seleccionat està situat a la barriada del Vivero, a Palma i rep el nom 

del mateix barri: CEIP Es Vivero. És l’únic centre públic de la zona, envoltat per 

tres escoles privades/concertades (Nuestra Sra. De la Consolación;  Juan de la 

Cierva i Sant Pere).  

Es tracta d’una barriada perifèrica amb una part antiga de cases unifamiliars i 

a les noves barriades, les cases són d’1 a 3 altures. El tipus de població, des de la 

creació de vivendes de l’IBAVI, ha presentat un increment molt notable de població 

estrangera de països originaris del Marroc, Bolivia, Ecuador, Colombia... 

Quan al nivell lingüístic podem considerar una zona amb predomini del 

castellà. L’alumnat està escolaritzat amb la llengua vehicular del català, però en 

l’àmbit estrictament familiar es relacionen en llengua castellana o la llengua pròpia 

del seu país. L’estudi s’ha realitzat en la llengua vehicular del centre, el català. 

Quan al nivell socio-econòmic i cultural, majoritàriament pertanyen a la classe 

treballadora, d’un nivell econòmic baix.  

Totes aquestes característiques imprimeixen al centre una gran diversitat tant 

cultural com social i amb grans mancances. 

El grup de treball està format per una aula de 5è i una de 6è de Primària. La 

situació actual no permet el seguiment de les tasques per part de tot l’alumnat, per 

tant l’anàlisi està centrat en aquells que si han realitzat un retorn de la majoria de 

les activitats, amb un total de 11 individus a cada grup. 
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2.2.- DISSENY D’ACTIVITATS  

Per al disseny d’activitats s’ha tingut en compte els coneixements previs, el seu 

estil de treball i la situació particular en la que es desenvolupa la investigació. 

Com a Plataforma de treball s’ha utilitzat G-Suit for Education proporcionada 

per Google, de la qual s’han utilitzat les següents eines: 

EINA ÚS 

Google Classroom Coordinació de les activitats 

Gmail Retorn d’activitats 

Drive Emmagatzematge de feina 

Documents Creació d’activitats 

Youtube Creació de Videotutorials 

Forms Realització de qüestionaris 

Tabla 5. Eines de Google Suit utilitzades 

Alguns d’aquestos recursos ja s’han utilitzat prèviament per part dels alumnes, 

per tant ja hi ha un coneixement previ d’una part de les eines que permeten agilitzar 

les tasques.   

Altres plataformes o programari utilitzades durant la investigació han estat: 

EINA ÚS 

Noteflight (www.noteflight.com) Programa online de notació de 

partitures 

Sibelius + Noteperformer 

https://www.avid.com/sibelius 

https://www.noteperformer.com/ 

Programa de notació de 

partitures offline i llibreria 

orquestral 

Da Vinci Resolve 16 

https://www.blackmagicdesign.com/  

Editor de video 

Virtual piano  

http://www.noteflight.com/
https://www.avid.com/sibelius
https://www.noteperformer.com/
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve/
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https://recursivearts.com/es/virtual-

piano/ 
Piano online per interpretar les 

partitures creades  

Piano online per interpretar les 

partitures creades 
Onlinepianist 

https://www.onlinepianist.com/virtual-

piano 

Tabla 6. Programari utilitzat 

El projecte es desenvoluparà en 3 sessions progressives que aniran utilitzant 

diferents estratègies i recursos, partint d’una intervenció més pautada pel docent, 

finalitzant en la creació d’una peça de forma més lliure, utilitzant els coneixements 

adquirits a cada una de les sessions anterior.  

Els criteris de temporalització tenen flexibilitat, ja que l’aprenentatge online 

permet una millor adequació al ritme d’aprenentatge de cada alumne, però s’ha 

tractat de fer sessions d’una càrrega horària que no excedisca d’una hora. La 

legislació a les Illes Balears (Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de 

maig de 2016) defineix una càrrega lectiva de 5h setmanals per a l’assignatura 

d’artística, per tot el segon cicle de primària. Repartint aquest temps entre Plàstica 

i Música durant tres cursos, el resultat és una mitjana de 45-60’ per sessió.  

 

Dificultats del treball online 

El desenvolupament de les activitats es va realitzar de forma online. La 

dificultat inherent a aquest sistema ha condicionat tant el disseny de les activitats 

com els instruments de recollida de dades. Periòdicament, el National Study of 

Online Charter Schools  (Gill, 2015) publica un informe on avalua les dificultats 

derivades dels centres que imparteixen educació online. D’una banda, la interacció 

entre l’alumnat i entre alumnat i professor és molt menor.  

Online charter schools have substantially less synchronous interaction 

between teachers and students than conventional schools, and the  difference 

is dramatic: students in the typical online charter school have less synchronous 

instructional time in a week than students in a brick and mortar school have in 

a day (Gill, 2015, p. 39) 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/
https://recursivearts.com/es/virtual-piano/
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
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Altre dels elements que juguen en contra de la educació online és el 

paper de la família. A diferència de l’escola presencial, s’espera que l’entorn 

familiar prengui un paper molt més actiu en la formació, no només en el 

compliment de les tasques sinó que participant de forma activa en la 

formació de l’estudiant. Aquí és on la bretxa digital pren un paper important 

entre les diferents tipologies de famílies.  

Online charter schools place substantial expectations on parents, who are 

expected not only to ensure that students keep up with assignments but also to 

participate in training sessions and, in a large number of schools, to actively 

participate in the student’s instruction. (Gill, 2015, p. 39) 

Aquest increment en el paper actiu de la família tracta de cobrir el 

principal problema de l’ensenyament a distància: la dificultat de mantindré 

la motivació. 

 [...] principals regard as their greatest challenge: keeping students 

engaged. The challenge is partly inherent to online schooling, because the 

schools have no way to ensure that students are in their seats and ready to 

learn. (Gill, 2015, p. 39) 

La tipologia de centre en la que es treballarà no fa sinó incrementar la 

problemàtica del treball online per falta de suport de les famílies en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

2.3.- OBJECTIUS, CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ I 

RÚBRIQUES PEL DOCENT 

A la primera fase de la investigació, vàrem explicitar uns objectius a l’apartat 

1.3 que corresponen a l’investigador. No obstant, a la part de la proposta didàctica 

li ha de correspondre uns objectius docents integrats al marc curricular legal que és 

puguin integrar dintre d’un projecte educatiu. També caldrà afegir uns continguts, 

uns criteris d’avaluació i uns estàndards d’aprenentatge avaluables. Per a la 

redacció dels mateixos s’ha tingut en compte les directrius vigents al Decret 
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32/2014, de 18 de juliol que estableix el currículum d’educació primària a les Illes 

Balears. 

Objectius 

- Millorar les habilitats en la composició musical. 

- Indagar i experimentar la melodia com a elements de representació i 

comunicació, i utilitzar-la per expressar amb autonomia vivències, idees i 

sentiments. 

- Explorar i adquirir tècniques i codis específics del llenguatges musical per 

utilitzar-los amb finalitats expressives i comunicatives, lúdiques i creatives. 

- Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la 

imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust propi. 

- Desenvolupar una actitud d’autoconfiança i de respecte amb la producció 

musical personal i aliena, i promoure capacitats de diàleg per rebre i 

expressar critiques i opinions constructives. 

 

Continguts 

- Qualitats del so: timbre, altura, intensitat i durada. 

- Respecte i valoració de les pròpies produccions musicals i les dels altres. 

- Notació musical convencional: compàs, ritme, figures 

- Utilització de mitjans audiovisuals i recursos informàtics per crear peces 

musicals, a partir de la combinació de patrons rítmics i melòdics. 

- Elaboració de produccions musicals senzilles a partir de la percepció 

sensorial, la imaginació, les idees i les emocions, preveient els recursos necessaris 

i avançant amb confiança i satisfacció en el procés de creació. 

 

Criteris d’avaluació 

- Utilitzar l’escolta musical per indagar en les qualitats del so manera que 

serveixi com a marc de referència per a creacions pròpies. 

- Conèixer diferents produccions musicals, aprendre a valorar-les i respectar-

les.  
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- Utilitzar la notació musical convencional per crear composicions senzilles 

que contenguin procediments musicals de repetició, variació i contrast. 

- Explorar i utilitzar els recursos informàtics i audiovisuals disponibles.  

- Adquirir capacitats expressives i creatives que ofereix el llenguatge musical  

 

Rúbriques 

Per a l’avaluació que realitzarà el docent crearem una rúbrica que facilitarà 

aquesta la tasca per comprovar si s’han assolit els objectius inicials. 

CRITERIS NIVELL 

4. EXELENT 3.SATISFACTORI 2. MILLORABLE 1. INADEQUAT 

QUALITATS 

DEL SO 

Utilitza i 

classifica 

adequadament 

les qualitats del 

so i empra un 

vocabulari 

precís per quan 

parla d’elles. 

Utilitza i 

classifica 

adequadament i fa 

un ús correcte de 

les qualitats del 

so.  

 

Distingeix les 

qualitats del so i 

classifica algunes 

d’elles 

No distingeix les 

qualitats del so i 

no sap com 

tractar-les 

VALORACIÓ 

PRODUCCIONS 

MUSICALS 

Comprèn, 

accepta i 

respecta les 

produccions 

musicals 

pròpies i dels 

companys. 

Generalment 

comprèn, accepta 

i respecta les 

produccions 

musicals pròpies i 

dels companys. 

De vegades  

comprèn, accepta 

i respecta les 

produccions 

musicals pròpies i 

dels companys. 

Manté una 

actitud de poc 

respecte i 

comprensió de 

les produccions 

musicals pròpies 

i dels companys 

LLENGUATGE 

MUSICAL 

Tradueix al 

llenguatge 

musical 

convencional 

melodies i 

ritmes senzills 

adequats al 

nivell 

Tradueix amb 

dificultat al 

llenguatge 

musical 

convencional 

breus melodies i 

ritmes senzills 

adequats al nivell 

Tradueix de 

forma 

aproximada, al 

llenguatge 

musical 

convencional, 

fragments de 

melodies i ritmes 

No és capaç de 

traduir al 

llenguatge 

musical 

convencional 

breus melodies i 

ritmes senzills 

adequats al 

nivell 
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senzills adequats 

al nivell 

RECURSOS 

INFORMATICS I 

AUDIOVISUALS 

Fa servir 

mitjans 

audiovisuals i 

recursos 

informàtics per 

l’anàlisi i 

creació de 

peces musicals. 

Fa servir algun 

mitjà audiovisual i 

recurs informàtic 

per l’anàlisi i 

creació de peces 

musicals. 

Fa servir amb 

dificultat algun 

mitjans 

audiovisual i 

recurs informàtic 

per l’anàlisi i 

creació de peces 

musicals. 

No es capaç 

d’utilitzar amb 

una mínima 

fluïdesa mitjans 

audiovisuals i 

recursos 

informàtics per 

l’anàlisi i 

creació de peces 

musicals. 

ELABORACIÓ 

DE 

PRODUCCIONS 

MUSICALS 

Inventa 

melodies que es 

corresponen 

amb la forma 

interna d’una 

obra musical i 

comporten un 

ordre temporal. 

Inventa melodies 

que es 

s’assemblen  amb 

la forma interna 

d’una obra 

musical i 

comporten un 

ordre temporal. 

Inventa melodies  

amb una certa 

forma interna 

d’una obra 

musical i un cert 

ordre temporal. 

No es capaç 

d’inventar 

melodies amb la 

forma interna 

d’una obra 

musical i un 

ordre temporal. 

Tabla 7. Rúbrica d’avaluació pel docent 

 

2.4 .- ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE  

L’avaluació de l’investigador 

Anteriorment hem parlat de l’avaluació per part del docent. Si tenim en compte 

el punt de vista de l’investigador a l’hora d’avaluat la construcció d’un motiu 

melòdic i l’encadenament de les variacions s’han tingut en compte les indicacions 

donades al tractat Fundamentos de la composición musical (Schoenberg, 1994). No 

obstant, cal tenir en compte la simplicitat del motius que es demanen, l’experiència 

en aquest tipus d’activitats i les possibilitats limitades respecte a la variabilitat en 

les tècniques apreses.  

Per crear un bon motiu cal tenir en compte l’harmonia inherent, la utilització 

de les notes alienes a l’acord i el ritme que “es particularment importante en la 
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formación del fragmento fraseológico. Contribuye al interès y variedad; establece 

el carácter; y a menudo es el factor determinante que establece la unidad de la frase” 

(Schoenberg, 1994, p. 14). Altre element important són els finals, on se tindrà en 

compte “una reducción del movimiento rítmico, una relajación melódica 

conseguida al bajar la altura, la utilización de intervalos más pequeños y menos 

sonidos” (Ibid.). El darrer element a considerar la seva durada respecte als 

compassos, on “La frase rara vez es un múltiplo exacto de la duración del compás” 

(Ibid.). 

Respecte a la coherència en l’encadenament de les tècniques, el “contenido 

común se consigue mediante el uso de las formes derivades del motivo básico. La 

similitud rítmica actúa como elemento unificador. La coherència armónica refuerza 

la relación tonal” (Ibid. p. 28). Cercarem una melodia equilibrada, dintre d’un àmbit 

raonable i amb un punt de tensió o clímax. 

 

Presentació de les sessions 

El projecte queda dividit en tres sessions, amb una primera de presentació i 

tractament de les diferents tècniques del tractament melòdic, una segona d’aplicació 

a una peça i una tercera de valoració del treball realitzat propi i dels demés. Per a 

veure la presentació de cada sessió a l’alumnat, consultat Annex I 

 

SESSIÓ 1: Presentació de les tècniques de tractament de la 

melodia 

Es tracta de posar en situació a l’alumne del que va a treballar durant tres 

sessions, amb una introducció de la temàtica que centrarà les activitats  

- Es parteix d’una reflexió inicial per saber què és una melodia i quin ús es fa 

d’ella. Poden taral·lejar alguna que reconeguin. S’acompanya d’un vídeo 

introductori del Ministerio de Cultura de Colombia (La melodia y la frase 

melódica, 2018) que defineix la melodia, ensenya a identificar-la i com utilitza 

la repetició  
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- Es mostra l’exemple d’una melodia amb una representació gràfica sobre el qual 

s’expliquen algunes de les tècniques utilitzades per modificar aquesta melodia. 

En concret, les següents: 

TÈCNICA NOMENCLATURA 

ADAPTADA 

REPRESENTACIÓ 

GRÀFICA 

EXPLICACIÓ 

Inversió Invertida  S’utilitzarà la metàfora del 

reflex en un llac, on donada 

una melodia, el seu reflex 

provoca que les direccions 

dels intervals queden invertits. 

(Simetria respecte a eix X) 

Retrogradació Mirall  S’utilitzarà la metàfora del 

mirall on de forma empírica 

poden situar la melodia 

original front a un mirall per 

veure com el reflex inverteix 

(Simetria respecte a eix Y) 

Permutació Intercanvi  Es demana el intercanvi de 

notes consecutives mantenint 

el ritme. 

Ornamentació Decoració  Parteix de la subdivisió de les 

notes de major durada en altres 

de durada inferior.  

Reducció  Simplificació  Una vegada entès el procés 

d’ornamentació s’explica com 

el tractament contrari.  

Seqüència 

diatònica 

Desplaçament  S’entén com el moviment 

paral·lel de la melodia de 

forma ascendent o descendent, 

mantenim el mateix esquema 

en la melodia. 

Tabla 8. Estratègies de presentació de les tècniques  
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- Activitat 1: Partint d’una melodia donada, han de realitzar el mateix que han 

vist a l’exposició de les tècniques en anterioritat.  

- Activitat 2: Hi ha una valoració de la dificultat  de cada una de les tècniques, 

ordenant-les de menor a major grau de dificultat.  

Per a la tria de la melodia que serveixen d’exemple per l’aprenentatge de la part 

tècnica, s’ha elegit una opció neutra a la fi d’eludir l’activació de records que 

pugues generar disrupcions en l’atenció i concentració dels alumnes.  En canvi, per 

a l’elecció del model que ells desenvoluparien, hi ha una intencionalitat en la tria 

d’una melodia simplificada de Bolero (Ravel) que permetés una major musicalitat 

i que una vegada desenvolupada per ells, el resultat fos més familiar. 

 

SESSIÓ 2: Aplicació de les tècniques de tractament de la melodia 

Partint dels aprenentatges realitzats a la primera sessió, l’alumnat ja està en situació 

de realitzar una melodia en la qual aplicar les tècniques ja treballades amb la dificultat 

afegida de la creació de la melodia i la combinació de les diferents tècniques. 

- Activitat 1: Es donen unes consignes del material que poden utilitzar a nivell de 

notació, escala, compàs i extensió a partir de les quals crear una melodia pròpia. 

Aquestes pautes permeten acotar la tasca i evitar que les tècniques aplicades en 

posterioritat estiguin revertides d’una excessiva complexitat. Per facilitar la 

creació de la melodia es presenten sis exemples de possibles melodies creades 

amb les consignes anteriorment exposades. La falta d’experiència en aquesta 

tasca i el sistema d’ensenyança online recomana la presentació de models que 

guien l’activitat.    

- Activitat 2: Després del recordatori de les tècniques utilitzades la sessió 

anterior, s’afegirà una nova, que és la repetició exacta. És una tècnica no 

tractada amb anterioritat per la simplicitat que comporta. En aquest moment es 

demana l’aplicació de les tècniques apreses repetint la melodia un mínim de 

cinq vegades. Una vegada més, es proposa un model que podran veure i escolar 

i que servirà de guia per a la seva activitat. Una vegada finalitzada la melodia 
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s’ha de delimitar cada una de les repeticions amb la tècnica elegida en cada 

moment.  

Com a recurs, se’ls proposa la utilització de instruments virtuals disponibles a 

la xarxa per poder interpretar la melodia creada i escoltar el resultat obtingut tant 

durant el procés de creació com al resultat final.  

 

SESSIÓ 3: Qüestionari final  

L’última de les sessions constarà de dues parts més un recordatori inicial on se’ls 

presenta un llistat de les tècniques treballades. La primera de les parts estarà basada en 

una audició de les peces entregades per ells a la sessió 2. La segona està formada per 

un qüestionari format per sis preguntes que permetran avaluar els treball realitzat a les 

sessions anteriors, una autoavaluació del treball d’ells i una coavaluació que engloba 

la feina dels companys.  

Per a la realització del qüestionari s’ha utilitzat la eina Google Forms de la suite 

Classroom, que permet la creació i gestió de formularis de diversos tipus (preguntes 

tancades i obertes) i recopilar informació de forma efectiva. 

 

2.5.- INSTRUMENTS DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓ  

La recollida de les dades és un element fonamental en el procés d’investigació 

per aconseguir la informació necessària que ajudi a resoldre l’objectiu plantejat 

inicialment. En funció d’aquest objectiu inicial s’han utilitzat diversos instruments 

metodològics per a l'obtenció de la informació. Altre element que ha condicionat 

l’elecció dels instruments és el sistema de treball online, que ha descartat opcions 

freqüentment utilitzades com el Diari d’aula, la gravació en vídeo/àudio de les 

sessions, o els grups de discussió. Amb tota aquesta informació, finalment s’ha 

escollit el qüestionari i l’anàlisi de les sessions.  

 El qüestionari: La utilització d’aquest instrument de recollida de dades ve 

donar per la necessitat de conèixer el punt de vista de l’alumnat i el grau 

d’assoliment de les feines realitzada a les primeres sessions.  El tipus de preguntes 
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s’adaptaran a la necessitat de les dades necessàries a recollir, amb respostes 

tancades per conèixer aprenentatges assolits i obertes més enfocades a valoracions 

personals i grau de satisfacció del treball. En algunes de les preguntes tancades  

(Sessió 1, pregunta 1 i Sessió 3, pregunta 6) s’ha utilitzat l’escalament tipo Likert 

(Hernández, 2014, p. 238) per categoritzar la resposta. 

 Altra característica dels qüestionaris és que requereix una resposta individual a 

una sèrie de preguntes formulades en el mateix ordre i termes per a tots, eliminant 

el factor entrevistador o altre que pugues interferir en les respostes. 

Anàlisi de les sessions: Com a anàlisi de documents (Hernández, 2014, p. 415) 

hem creat una sèrie de gràfiques a cada sessió per recollir i representar les respostes 

de les activitats realitzades que no entren dintre del qüestionari, amb la finalitat de 

valorar  els aprenentatges de cada participant en les activitats de les sessions.  

 A continuació podem veure cada un dels apartats en funció de les sessions.  

 

2.6.- RECOLLIDA I ANALISI DE DADES 

SESSIÓ 1 

A la figura 1, podem veure els resultats del grau de consecució de cada una de les 

tècniques per part dels alumnes. 
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Figura 1.  Percentatge d’alumnes respecte del nivell de correcció a l’aplicació de les diferents 

tècniques a cada curs escolar. 
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Si realitzem una comparativa entre les diferents tècniques per cursos, entre els 

alumnes de cinquè les tècniques aplicades amb correcció foren les de retrogradació, 

permutació i seqüenciació mentre que les tècniques d’ornamentació i reducció 

mostraren uns resultats de correcció moderada i la tècnica d’inversió no fou 

aplicada amb correcció. Quan passem la comparativa al grup de sisè, a nivell de 

correcció, els resultats dels alumnes foren millors, amb una aplicació correcta de la 

major part de les tècniques a excepció de la inversió i en menor mesura de la 

retrogradació. 

Existeixen diferències importants al curs de cinquè en la correcció a l’aplicació 

de les diferents tècniques i entre els encerts dels alumnes. Les tècniques amb  més 

dificultat per a l’aplicació han estat la inversió  i l’ornamentació que contrasten amb  

els encerts a l’aplicació de retrogradació, permutació i seqüenciació mentre que la 

reducció ha presentat resultats intermedis a nivell d’encerts. 

Cal tenir en compte l’efecte de l’alumne. Hi ha individus que son capaços de 

desenvolupar sense errades o amb poques errades totes les tècniques així com 

d’altres que tenen una profunda incomprensió en la majoria d’elles. 

Pel que fa a les diferències al grup d’alumnes de sisè, en aquest cas no 

s’aprecien diferències substancials entre individus però si entre els nivells de 

correcció aconseguits a la diferent aplicació de les tècniques. En aquest cas sembla 

que la tècnica que ha presentat major dificultats ha estat la d’inversió mentre que la 

de menor dificultat ha estat la de permutació i la resta han presentat nivells 

semblants d’errades a l’aplicació. 

Cal destacar que la categorització de les tècniques realitzades al punt 1.5 no ha 

estat rellevant a tots els resultats. Inversió, retrogradació i permutació que formen 

part de la categoria simetria, han presentat resultats molt variables. Inversió i 

permutació en punts oposats i retrogradació a un lloc intermedi en el grau de 

correcció als dos grups. D’altra banda, ornamentació i reducció, de la categoria de 

modificació de la densitat, han presentat resultats més semblats en quant a la 

correcció.  
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En referencia als alumnes, existeixen diferències a considerar que permeten 

separar-los en 3 grups: els que encerten la major part dels exercicis, els que fan un 

nombre moderat d’errades i els que tenen un nombre d’errades important. 

En referència a la comparativa per edats (curs escolar) es comprova que el tipus 

de tècnica requerida determina les diferències en el grau de correcció a l’execució. 

Les tècniques d’inversió i seqüenciació mostraren resultats semblants per a les dues 

franges d’edat. 

L’aplicació de les tècniques d’ornamentació i reducció i en menor mesura de 

la permutació mostren millors resultats per als alumes de sisè 

La retrogradació presenta uns resultats curiosos ja que la seva aplicació mostra 

pitjor resultats a la correcció d’execució amb una major proporció d’alumnes amb 

més de cinq errades. 

 A la figura 2 podem observar que l’aplicació de forma exitosa (entre 0 i 2 

errades) de cada una de les tècniques presenta diferències molt pronunciades entre 

elles. La inversió, únicament assolida per entre el 28% i el 25% de l’alumnat 

representa el valor inferior respecte a la resta de tècniques (8-6%). Les tècniques 

que categoritzàvem de variació en la densitat, formarien part del següent grup en 

percentatge d’èxit, amb un 42% i 57% de l’alumnat en ornamentació i permutació 

respectivament a 5è i un 75% per a les dues tècniques a sisè.  

Al grup d’alumnes de sisè, la retrogradació i seqüenciació presenten 

percentatges semblants amb el 62% i 75% d’encerts i finalment la permutació, que 

el 100% de l’alumnat assoleix amb èxit, i que representa una quarta part de totes 

les tècniques. El grup de menor edat reparteix el percentatge de major èxit de forma 

proporcionada entre les tècniques de permutació, retrogradació i seqüenciació, 

sumant totes elles dos terços del total. 

Per tant, podem establir una categorització entre les tècniques més o menys 

clara als dos grups. La permutació presenta un grau d’assoliment elevat en tots els 

individus. Retrogradació, seqüenciació, ornamentació i reducció mostren un gran 

d’èxit que fluctua entre el 11% i el 22%. Finalment, la inversió presenta una 
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dificultat clara en la seva execució amb els valors més baixos, que poden ser fins 

un 25% inferiors a la tècnica més exitosa.   

 

Figura 2.  Percentatge d’alumnes que han aplicat de manera correcta o amb poques 

errades (0-2) cada tècnica.  

La inversió i retrogradació, tot i ser tècniques basades en eixos de simetria, 

retornen resultats completament diferents. L’explicació la podem trobar en com 

s’aplica cada tècnica. A la retrogradació tenim una inversió respecte a un eix 

vertical que anomenarem y on els elements mostren una separació important entre 

ells. Es a dir, la distància entre els elements invertits, sobre tot els dels extrems és 

molt important (veure figura 3). En canvi a la inversió, la distància és molt inferior, 

perquè la notació convencional es realitza de forma horitzontal. Per tant, les 

distancies respecte un eix x són inferior i provoquen major nombre d’errades.  
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Si analitzem la percepció en la dificultat de cada una de les tècniques (figura 

4) i comparem per cursos, observem que les diferències són mínimes. Els dos grups 

mostrals situen al mateix lloc la inversió com a la més difícil i la retrogradació com 

la situada en següent lloc. Igualment la percepció de major facilitat està situada en 

la seqüenciació. Les diferències es troben a la zona intermèdia on la permutació a 

5è passa al penúltim lloc, respecte a 6è on està situada en tercer lloc de dificultat.  

Si realitzem una comparativa entre les dades de percepció de la dificultat de les 

tècniques percebudes pels alumnes (figura 4) i el grau de consecució de les mateixes 

(figura 2), podem veure que una vegada més, la inversió i la seqüenciació presenta 

una correlació directe entre correcció de resultats i percepció de la dificultat. La 

resta de tècniques presenten certes variacions estre les dues gràfiques.  

Les tècniques de major i menor dificultats són clarament percebudes per 

l’alumnat. La resta presenten una correlació entre dificultat i gran de consecució 

aproximada. 

Figura 4. Comparativa de la valoració de la dificultat de les diverses tècniques per als 

alumnes dels distints cursos 

 

SESSIÓ 2 

Com es pot apreciar a la figura 5 els alumnes de sisè son capaços de crear 

melodies de major qualitat i d’aplicar més ordenadament les diverses tècniques 

compositives. Tots els percentatges augmenten considerablement amb el canvi de 
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grup. Respecte a la correcció en la creació melòdica, la meitat del grup de 5è 

presenten un 50% de melodia correcta o acceptable. Aquest percentatge augmenta 

fins a un 80% en el cas de sisè. Destacar que en aquest grup cap alumne realitza una 

melodia que s’hagi catalogat de deficient.  

El correcte encadenament de les melodies al grup de major edat ha estat 

catalogat de correcte a totes els individus. Al grup de 5è els resultats han estat molt 

inferiors, amb només una cinquena part de encadenament de tècniques adequat i un 

terç que sembla que s’hagi utilitzat un criteri més atzarós que raonat.  

Tal com veure a la Tabla 3 (Cabrelles, Figura 2) i 4 (Cabrelles, Figura 3), el 

desenvolupament de les capacitats artístiques està en constant evolució i hi ha 

elements com el sentit harmònic, els tipus d’intervals o la percepció de punts de 

major tensió no estan plenament assolits. La major o menor percepció d’aquestes 

elements els diferencia a l’hora de la creació de les melodies amb uns resultats 

diferenciats per a cada grup.  

Un element que influeix clarament en l’ordenació de les tècniques és la creació 

de la melodia. Aquesta forma part de l’element de treball que utilitza cada tècnica. 

Per tant, si partim d’una melodia deficient, les possibilitats d’èxit en 

l’encadenament de les tècniques queda reduït. D’aquí que les incorreccions en les 

melodies s’arrosseguen en la correcció de l’ordenació de les tècniques, amb un 

resultat per al grup de cinquè molt inferior al de sisè. 
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Figura 5. Valoració sobre la correcció a la melodia i l’ordre a l’aplicació de cadascuna 

de les tècniques 

Si observem la figura 6, podem veure que la repetició fou la tècnica més 

utilitzada pels alumnes de cinquè  mentre que la menys utilitzada foren la reducció 

i la seqüenciació. A sisè la seqüenciació també fou la menys utilitzada mentre que 

l’ornamentació  i la reducció foren les més utilitzades. 

La retrogradació i la ornamentació es mantenen independentment del curs que 

s’analitze. La major part de diferències s’observaren a l’aplicació de repetició, 

reducció i seqüenciació. En el cas de la repetició s’utilitzà molt més a cinquè i les 

altres dues que es seleccionaren més a sisè i menys o en cap ocasió a cinquè.  

La falta de reflexió a l’hora d’elegir cada tècnica ha pesat en la decisió i la 

presentació de les tècniques i el seu ordre de treball sembla que ha influït en la tria. 

De les set tècniques possibles, la consigna donada del mínim requerit a utilitzar era 

de cinc. Per aquest motiu a cinquè les tècniques menys utilitzades han estat  les dues 

darreres tècniques citades i apreses, que eren la reducció i la seqüenciació. Les altres 

7 formen part del 92% de les elegides. A sisè, tot i reflectir una certa preferència 

per les primeres treballades, hi ha un major equilibri entre cada una d’elles, 

encapçalades per les de densitat de la melodia (ornamentació i reducció). La 

seqüenciació, absent a 5è, sí te presencia a sisè amb una relació aproximada de 1 a 

2 respecte a la resta. 
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La inversió i permutació foren seleccionades en proporcions semblants per als 

dos cursos. El cas de la inversió és especialment rellevant ja que els alumnes havien 

mostrat que no havien entès la tècnica atès el major nombre d’errades a l’aplicació 

era major que a la resta (figura 2) i la seva percepció respecte a la dificultat estava 

en primer lloc (figura 4). Aquest fet no fa si no reforçar la teoria de la tria per ordre 

de tècniques treballades, sobre tot a cinquè.   

 

Figura 6. Preferències dels alumnes a la selecció de les tècniques compositives 

Pel que respecta a la valoració de les melodies és destacable la coincidència en 

la major part dels casos entre la valoració de l’alumnat i el professor (figura 7). No 

obstant, per a la melodia F de cinquè i en menor mesura per a la D de sisè 

s’observaren diferències entre les valoracions entre alumnes i el investigador. En el 

primer cas els alumnes han valorat negativament la melodia F que per a 

l’investigador és de la de millor qualitat i en el segon cas els alumnes han valorat 

positivament la melodia D que és la que presentà una valoració més baixa. Estes 

desavinences d’opinió poden 

Les diferencies respecte al grup de cinquè poden donar-se per la tendència a 

valorar millor les melodies que s’escolten en primer lloc que les darreres. La 

capacitat d’atenció en individus de curta edat és molt baixa. El temps de durada de 

les melodies del primer grup (3’23’’) fa que la seva concentració minve 

progressivament, i a la gràfica veiem la tendència al respecte. Tot i així, està més 

ben valorada que la melodia anterior. Aquest factor no té presència al grup de sisè 

per dos motius: el nombre de melodies presentades és menor (quatre, front a sis) 

amb una durada total de 2’29’’. Aquesta reducció del 28% del temps d’escolta en 

aquesta franja d’edat és significativa. D’altra banda l’investigador ha penalitzat la 

melodia D per la falta de varietat ja que estava formada íntegrament per negres i 
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moviment per graus conjunts. Aquesta uniformitat tal vegada ha estat considerada 

per l’alumnat com un element positiu, ja que a les valoracions sortia amb freqüència 

la paraula “tranquil·litat” o “relax” 

 

Figura 7. Comparativa de la valoració de les diverses melodies a cinquè (A) i sisè (B) 

 

SESSIÓ 3: QÜESTIONARI  

Analitzarem les respostes donades al qüestionari de la tercera sessió (quan es 

fan referències explicites a les respostes de l’alumnat, es farà respectat la literalitat 

de les mateixes). Algunes de les reflexions que es poden extreure ja s’ha fet a 

l’apartat anterior, per tant simplement farem referència al punt en que es tracta. Les 

respostes a l’avaluació de les melodies creades pels companys varien entre grups 

perquè cada un d’ells ha escoltat les melodies dels seus propis companys. El motiu 

ve donat per que sumar totes les peces creades hauria estat excessiu per la capacitat 

d’atenció dels individus.  

 

1a. Pregunta: Ordena les melodies (A,B...) començant per la que més t’ha 

agradat fins la que menys. 

Les respostes del grup de 5è respecte a la melodia millor valorada s’ha 

concertat en un 36,4% amb la melodia A. Tal com ja hem analitzat a la figura 7, 

haurem de tenir en compte la major capacitat d’atenció a l’inici d’un fet i el major 

impacte de la primera melodia escoltada.. 

El grup de 6è ha concentrat el vot en dues opcions. La melodia B ha rebut un 

54,5% del vot, i la A un 36,4%. Ens remetem novament a l’anàlisi de la figura 7 per 

valorar l’elecció de l’alumnat.  
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2a. Pregunta: La melodia que has col·locat en primer lloc (la que més 

t’agrada), perquè ho has fet? Què és el que t’agrada d’ella? 

El grup de cinquè i sisè presenten respostes variades entre els grups i dintre de 

cadascun. A cinquè la motivació sol venir per l’instrument que interpreta la melodia 

(violí) i pel seu caràcter tranquil, amb adjectius com “me relaxa”, “la més 

tranquil·la”, “sencilla y agradable” o “molt fina”. Sembla que la elecció de 

l’instrument ha condicionat la tipologia de melodia que li corresponia. Tal vegada 

el bagatge musical adquirit fins al moment realitza associacions del caràcter de la 

música amb un instrument i el vincle entre violí i música tranquil·la prengui pes en 

la valoració.  

A 6è la percepció ha estat més variada amb descripcions de “alegria”, 

“inspiradora”, “èpica”, “treballada”, “ganes de tornar a escoltar-la”. El vocabulari 

de les respostes mostra major riquesa i varietat en el criteri d’elecció.  

 

3a. Pregunta: Tria una de les melodies. Digues quina i identifica les 

tècniques que hem treballat i en quin ordre apareixen. (Per exemple: Melodia 

X: Decoració, mirall, desplaçament i exacta) 

La dificultat d’aquesta pregunta ha dividit clarament els dos grups. A cinquè, 

cap alumne ha encertat completament o aproximadament la resposta. Al grup de 

sisè, el 36,4% ha contestat correctament, un 9,1% ha donat una resposta aproximada 

i el 54,6% ha contestat de forma incorrecta. La diferencia d’un any i les 

particularitats pròpies de cada grup ha marcat la diferència. L’alumnat de sisè 

presenta una major memòria auditiva i processos mentals més complexos que 

ajuden a realitzar anàlisis d’estructures musicals més elaborades.  
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4a. Pregunta: Creus que l’ordre en que apareixen les tècniques és 

important? Perquè? 

Al igual que a la qüestió anterior, el tipus de raonament no mecànic exigit, 

mostra una gran diferència entre els dos grups d’edat. Al grup de cinquè gairebé el 

100% de l’alumnat ha donat una resposta poc coherent. En canvi, el grup de sisè sí 

ha pogut deduir de forma intuïtiva els motius que poden influir en l’encadenament 

d’una melodia i les seves variacions. Algunes de les seves respostes han estat: 

“ Sí que és important perquè aporten una millor sonoritat, t'ajuda a unir 

amb ordre i equilibri la melodia, si no sonaria estrany.” 

“Sí, perquè hi ha tècniques que seguides d'altres sonen millor que 

seguides amb unes altres diferents.” 

“Si, per què sin un ordre la cançò seria un caos i ademés si poses una 

tecnica al costat d'altra i no convinen la cançó sona malament. 

 

5a. Pregunta: Està la teva melodia? Si està, sabries dir quina és? 

Dels 11 participants de cada grup, s’han enviat 6 melodies a cinquè i 4 melodies 

a sisè. El nombre de melodies ve donat per les activitats que els propis alumnes han 

realitzat en suficients garanties a la segona sessió. Aquelles melodies que no tenien 

un grau de qualitat suficient es van descartar perquè no haurien permès entendre les 

qüestions de la darrera sessió i les respostes del qüestionari no s’haurien pogut 

avaluar en correcció.  

Del grup de cinquè, cap de les 6 melodies escoltades es van identificar 

auditivament. Per altra banda, el grup de sisè va poder identificar 3 de les 4 melodies 

presentades. La major capacitat per identificar intervals, ritmes, durades i patrons 

(Hargreaves, 1989) és el que permet un major reconeixement melòdic. Altre factor 

que condiciona la identificació de melodies és el coneixement de models 

d’estructures musicals previs. Si el nombre d’experiències musicals viscudes es 

major, la capacitat d’utilitzar-les com a un referent permet una major comprensió 

en la recepció de nous models.  

[...]oyentes experimentados asignan una importancia relativa a la 

organización de los eventos de la obra musical de acuerdo a información 
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estilística previamente adquirida por la frecuentación a las regularidades de 

un idioma musical particular, las cuales son almacenadas en la memoria a 

largo plazo [...] en la medida en que este conocimiento está disponible en el 

momento de escuchar música tonal, será implícitamente usado por el oyente 

para entender el despliegue de la estructura musical subyacente. (Wagner, 

2010, p. 1) 

 

6a. Pregunta: Valora la dificultat de la feina que hem fet de la melodia 

aquestes tres setmanes 

Respecte a la valoració de la dificultat de treball a nivell general (figura 8), i 

amb una gradació de 5 possibilitats, des de “Molt fàcil” fins a “Molt difícil”, el grup 

de cinquè percep les activitats com a “Difícil” o “Molt difícil” en un 64%. Un 

percentatge important del 36,4% ho valora com a “Normal”. Cap membre del grup 

considera la feina realitzada amb com a “Fàcil” o “Molt fàcil” 

El grup de sisè presenta uns resultats més equilibrats que tendeixen a repartir 

les opinions de forma més homogènia entre totes les opcions, excepte “Molt fàcil”, 

que no rep cap vot. La següent opció en dificultat, “Fàcil”, que no tenia 

representació en cinquè, reflexa un percentatge inferior al 10% de les opinions. Per 

últim, la franja intermèdia-alta ocupa un 91% de les respostes totals.  

La falta d’experiència prèvia i les dificultats en l’adaptació al nou context de 

treball online ha influït en la percepció de gran dificultat de la tasca. Aquest darrer 

fet presenta un doble factor d’afectació. Per una banda les dificultats pròpies del 

sistema de treball telemàtic que hem tractat al punt 2.2 (Gill, 2015, p.39) i per altra 

la novetat del sistema, ja que aquesta forma de treball es va implantar escassament 

un mes abans d’iniciar les tasques de la melodia, per tant el seu funcionament no 

estava assolit.  
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Figura 8.  Valoració dels alumnes sobre la dificultat en els exercicis desenvolupats.  
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                                                       3.- CONCLUSIONS 

Després de la recollida de dades i interpretació dels resultats obtinguts en 

relació als objectius marcats, arribem al final del procés de la investigació. Amb les 

conclusions donarem resposta tant a l’objectiu principal com als específics. 

 El treball ha recopilat i seleccionat les tècniques de tractament melòdic més 

adequades a una determinada franja escolar traves d’una metodologia online, on el 

factor edat, les pròpies capacitats i els coneixements previs han marcat el grau d’èxit 

en la creació de petites peces musicals. Les conclusions extretes de cada objectiu 

proposat, venen detallades a continuació. 

 

Objectiu principal: Discernir les tècniques de tractament melòdic que 

millor s’adapten a l’alumnat entre 10 i 12 anys. 

D’acord amb els resultats de l’estudi, hem vist que hi ha diferències 

considerables en el grau d’èxit a l’hora d’aplicar les diferents tècniques i podem 

concloure que la permutació és la que ha mostrat un major percentatge d’èxit. A 

partir d’aquí sorgeix un segon bloc amb la seqüenciació, ornamentació, reducció i 

retrogradació. Per últim, la tècnica de la inversió seria la que presenta una major 

dificultat en el seu assoliment. La fase de desenvolupament de l’individu serà un 

factor condicionant en la major o menor comprensió de cada tècnica.  

La distinció de resultats entre la inversió i la retrogradació, tècniques que 

pertanyen al mateix grup, ve donada per la utilització d’una escriptura en format 

horitzontal que facilita la simetria respecte a un eix vertical, contràriament a la 

inversió, on la simetria utilitzada és respecte a un eix vertical, on les distàncies són 

menors. 

 

Objectiu específic: Elaboració d’un compendi de les tècniques de 

tractament melòdic a través d’una recerca bibliogràfica i classificació de les 

mateixes per categories  
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 S’ha realitzat una recopilació de les diferents tècniques recollides als diferents 

tractats de teoria musical i s’han categoritzat i finalment s’ha realitzat una selecció 

que presentava una potencial aplicació pels grups seleccionats prèviament.  

 

Objectiu específic: Dissenyar i desenvolupar un procés d’ensenyament-

aprenentatge basat en el tractament de les diferents tècniques melòdiques per 

a un grup classe de cinquè i sisè de Educació Primària. 

 D’acord amb els resultats del estudi podem concloure que és possible dissenyar 

i desenvolupar dintre del currículum un procés d’ensenyament-aprenentatge basat 

en la melodia que permeti la exploració, producció i anàlisi de melodies i que 

finalitzi amb la creació de peces musicals breus de forma exitosa. 

  

Objectiu específic: Anàlisi i valoració de les respostes de l’alumnat en la 

utilització de cada tècnica/grup de tècniques i en la creació d’una peça musical 

 Hi ha una correlació directa entre el grau de correcció de les tècniques i la 

percepció de l’alumnat en la dificultat de les mateixes. Aquesta relació no es tan 

clara en l’elecció de les tècniques elegides a utilitzar, motivat per falta d’un procés 

de reflexió en la seva elecció. 

 L’aplicació de les diferents tècniques ha permès la creació d’una breu peça 

musical. Pels resultats analitzats podem concloure que el grau d’èxit de la mateixa 

depèn de la correcta creació de la melodia inicial i d’un procés reflexiu no només 

del coneixement de les tècniques sinó de la combinatòria que permeten. Aquells 

individus que parteixen d’un bon material previ, han aconseguit un millor resultat 

final, i s’ha percebut d’aquesta forma en la coavaluació realitzada pel propi 

alumnat. També han estat aquelles peces que més fàcilment s’han reconegut 

auditivament per part dels propis autors.  
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Cal remarcar que s’han assolit de forma intuïtiva per part de l’alumnat altres 

aspectes no previstos, com els criteris que permeten la creació d’una melodia i 

l’encadenament de les seves variacions.  
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5.- ANNEX I 
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Sessió 1: 

Presentació de les tècniques de 

tractament de la melodia 
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La Melodia 

Aquesta setmana anem a treballar la melodia. Recordes què és una melodia? Mira 

aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch? v=YNy9wLZ71EA    

Els compositor han utilitzat moltes tècniques per a 

treballar la melodia. Aprendrem algunes d’elles per a poder 

utilitzar una melodia moltes vegades sense que sone repetida. 

 

Aquí tens una melodia, que serà la “Original”. Mira com es mou  

 

 

 

1.- Invertida: Ara anem a donar-li la volta, de forma que quan una nota puja, 

l’altra baixa, començant pel “mi”. Es com si es reflexes a l’aigua d’un llac.  

 

 

 

 

2.- Mirall: Ara anem a donar-li la volta però com li posassim la melodia front a 

un mirall. Pots provar-ho i veure el que passa. Alguns compositors ja ho feien, com 

Mozart. Així escriurem la música de darrere cap endavant.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YNy9wLZ71EA
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3.- Intercanvi: Aquí has de canviar el ordre d’algunes notes, però el ritme no ha 

de canviar. Per exemple 

 

 

 

 

4.- Decoració: Ara decorarem algunes notes llargues, amb altres més curtes 

 

 

 

 

5.- Simplificació: És el moment de fer el contrari. Simplifiquem! 

 

 

 

 

6.- Desplaçament: Aquesta és molt fàcil. Simplement tenim que pujar o baixar 

totes les notes. Quant? El que tu vulguis, però totes igual. Aquí l’hem baixat 2 notes (2 

tons) 
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Activitat 

Ara ha arribat el teu moment! Has de emplenar cada pentagrama buit en la tècnica 

que et demanem. Mira els exemples d’abans per recordar com fer-ho. Si no pots imprimir 

aquest full, utilitza un full en pentagrames (o fes-los tu) on només has de copiar el resultat 

(no cal copiar cada vegada l’original)  

1.- Invertida: (tècnica del reflexe al llac. La primera nota es la mateixa, un “do”) 

 

 

 

 

 

2.- Mirall:  

 

 

 

 

 

3.- Intercanvi: 
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4.- Decoració: 

 

 

 

 

 

5.- Simplificació: 

 

 

 

 

 

6.- Desplaçament: 

 

 

 

 

 

Per últim, ordena de més fàcil a més difícil, que t’ha semblat cadascuna de les tècniques 

1.- …………..…………… (més fàcil)  4.- …………..…………… 

2.- …………..……………   5.- …………..…………… 

3.- …………..……………   6.- …………..…………… (més difícil) 
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Sessió 2: 

Aplicació de les tècniques de 

tractament de la melodia 
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Exemple 

1 

Exemple 

2 

Exemple 

3 

Exemple 

4 

La Melodia 2 

Aquesta setmana anem a seguir amb la melodia, però en aquesta ocasió tu t’hauràs 

d’inventar la melodia.  

Activitat 1: Inventat una melodia, que duri 2 compassos de 4 temps (igual que la 

setmana passada). Podràs utilitzar aquestes figures: 

 

Per a saber quines notes, pots utilitzar totes les de la escala de Do, es a dir: do, re, 

mi, fa, sol, la, si i do’ 

 

Recorda que a dintre de cada compàs caben 4 temps i les durades de les notes són: 

 

2  1  1  1 

Aquí tens 7 exemples que jo m’he inventat i et poden ajudar a fer la teva melodia. 

Has d’intentar no copiar-les i fer la teva. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Activitat 2:  

Ara, simplement hauràs de fer com la setmana passada. Has d’utilitzar algunes de 

les tècniques que vares veure la setmana amb la teva melodia inventada per anar variant 

la melodia i copiar-la cada vegada de forma diferent: 

Recordam que les tècniques de la setmana passada eren:  

Invertida, Mirall, Intercanvi, Decoració, Simplificació i Desplaçament. Ara 

podem afegir una més: la repetició “exacta”, que simplement és repetir el mateix. Per 

tant: 

Fes una melodia que es repetisca 5 vegades o més, utilitzant tècniques 

diferents. M’has de dir que fas cada vegada, com a l’exemple d’aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolta com ha quedat 

https://cutt.ly/MyUEYCJ 

 

 

https://cutt.ly/MyUEYCJ
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Aquí tens 2 pianos virtuals per practicar com sona: 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/ 

 

 

https://www.onlinepianist.com/virtual-piano 

 

 

(Recorda que les notes tenen diferents nom en anglès) 

 

Quan acabis, fes foto de la partitura i l’envies pel Classroom o 

jlescriva@cpesvivero.cat 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
mailto:jlescriva@cpesvivero.cat
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Sessió 3: 

Qüestionari final 
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La Melodia 3 – Curs 5è 

Aquesta setmana acabam amb el tema de la melodia. La feina serà més senzilla, 

però hem de pensar bé les respostes.  Primer de tot, vos recorde les tècniques treballades: 

Invertida, Mirall, Intercanvi, Decoració, Simplificació, 

Desplaçament i Exacta 

Anem a escoltar algunes de les melodies que heu enviat. 

Escolta-les al menys 2 vegades. Les teniu en aquest enllaç: 

https://youtu.be/IixKJnyJQto 

Contestar aquestes preguntes. Pensa-ho bé abans de 

respondre:  

https://forms.gle/WD3uJ53dReJPqG7C7 

 

1.- Ordena les melodies (A,B...) començant per la que més t’ha agradat fins 

la que menys.  

2.- La melodia que has col·locat en primer lloc (la que més t’agrada), perquè 

ho has fet? Què és el que t’agrada d’ella? 

3.- Tria una de les melodies. Digues quina i identifica les tècniques que hem 

treballat i en quin ordre apareixen. (Per exemple: Melodia X: Decoració, mirall, 

desplaçament i exacta) 

4.- Creus que l’ordre en que apareixen les tècniques és important? Perquè? 

5.- Està la teva melodia? Si està, sabries dir quina és? 

6.- Valora la dificultat de la feina que hem fet de la melodia aquestes tres 

setmana dient si ha estat: molt fàcil, fàcil, normal, difícil, molt difícil.  

 

Contesta a les preguntes a un full i envia una foto a jlescriva@cpesvivero.cat 

https://youtu.be/IixKJnyJQto
https://forms.gle/WD3uJ53dReJPqG7C7
mailto:jlescriva@cpesvivero.cat
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La Melodia 3 – Curs 6è 

Aquesta setmana acabam amb el tema de la melodia. La feina serà més senzilla, 

però hem de pensar bé les respostes.  Primer de tot, vos recorde les tècniques treballades: 

Invertida, Mirall, Intercanvi, Decoració, Simplificació, Desplaçament i 

Exacta 

Anem a escoltar algunes de les melodies que heu enviat. 

Escolta-les al menys 2 vegades. Les teniu en aquest enllaç:  

https://youtu.be/RaAde6O9oEc 

Contestar aquestes preguntes. Pensa-ho bé abans de 

respondre:  

https://forms.gle/6ckrRgijMweaZKRm8 

 

1.- Ordena les melodies (A,B...) començant per la que més t’ha agradat fins 

la que menys.  

2.- La melodia que has col·locat en primer lloc (la que més t’agrada), perquè 

ho has fet? Què és el que t’agrada d’ella? 

3.- Tria una de les melodies. Digues quina i identifica les tècniques que hem 

treballat i en quin ordre apareixen. (Per exemple: Melodia X: Decoració, mirall, 

desplaçament i exacta) 

4.- Creus que l’ordre en que apareixen les tècniques és important? Perquè? 

5.- Està la teva melodia? Si està, sabries dir quina és? 

6.- Valora la dificultat de la feina que hem fet de la melodia aquestes tres 

setmana dient si ha estat: molt fàcil, fàcil, normal, difícil, molt difícil.  

 

Contesta a les preguntes a un full i envia una foto a jlescriva@cpesvivero.cat 

https://youtu.be/RaAde6O9oEc
https://forms.gle/6ckrRgijMweaZKRm8
mailto:jlescriva@cpesvivero.cat

