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Resum: 

Aquest treball pretén ser l’assaig general d’una proposta de millora per al projecte dels 

Superfilharmònics, l’escenari del qual se situa a l’aula de tercer de l’escola Santa Eulàlia de Berga. 

Així doncs, tot el que s'exposa en el següent document neix amb la voluntat d’esdevenir agent 

de transformació en un context educatiu pràctic real. Responent, així, a la naturalesa de la 

modalitat d’Aprenentatge Servei (ApS). En concret, la proposta s’emmarca en un projecte 

innovador caracteritzat per l’apropament de la pràctica instrumental a l’escola, dins del qual hi 

radiquen iniciatives amb molt potencial educatiu, però susceptibles a la millora per dur la 

globalitat del projecte un pas més enllà. Consegüentment, aquesta implementació de la millora 

se centra, d’una banda, en promoure un enfocament competencial i global, amb la incorporació 

dels diversos contextos musicals en el disseny de les sessions. D’altra banda, es planteja que la 

seva composició es dugui a terme de manera col·laborativa entre els agents que hi intervenen. 

Tot això, amb el propòsit que garanteixi la participació de tot l’alumnat, partint sempre d’un 

Disseny Universal de l’Aprenentatge. Les dades analitzades, fruit d’una implementació de cinc 

sessions, mostren uns resultats positius, que revelen una creixent voluntat per dotar d’una 

perspectiva de futur a aquest treball. 

Paraules clau: Projecte Superfilharmònics, integració, pràctica instrumental, contextos musicals, 

enriquiment competencial, inclusió, Disseny Universal de l’Aprenentatge, col·laboració. 

 

Resumen: 

Este trabajo pretende ser el ensayo general de una propuesta de mejora para el proyecto 

“Superfilharmònics”, cuyo escenario se sitúa en el aula de tercero de la escuela Santa Eulàlia de 

Berga. Asimismo, todo lo que se expone en el siguiente documento nace con la voluntad de 

convertirse en agente trasformador en un contexto educativo práctico real. Respondiendo, así, 

a la naturaleza de la modalidad Aprenentatge Servei (ApS). En concreto, la propuesta de 

enmarca en un proyecto innovador caracterizado por la aproximación de la práctica 

instrumental en la escuela, dentro de la cual, radican iniciativas con mucho potencial educativo, 

pero susceptibles a la mejora para llevar la globalidad del proyecto un paso más allá. En 

consecuencia, esta implementación de mejora se centra, por un lado, en promover un enfoque 

competencial y global, juntamente con la incorporación de los varios contextos musicales en el 

diseño de las sesiones. Por otro lado, se plantea que su composición se lleve a cabo de manera 

colaborativa entre los agentes que intervienen. Todo ello con el propósito de que garantice la 

participación de todo el alumnado, partiendo siempre de un Diseño Universal del Aprendizaje. 

En definitiva, los datos analizados, fruto de una implementación de cinco sesiones, muestran 



 

 
 

unos resultados positivos, que revelan una creciente voluntad para dotar de una perspectiva de 

futuro a este trabajo. 

Palabras clave: Proyecto Superfilharmònics, integración, práctica instrumental, contextos 

musicales, enriquecimiento competencial, inclusión, Diseño Universal del Aprendizaje, 

colaboración. 

Abstract: 

This work aims to be a dress rehearsal of a improvement plan for the “Superfilharmònics” 

project, which stage is the third grade classroom of Santa Eulàlia school, from Berga. 

Furthermore, everything set out in the following document was born with the desire to help in 

the growth of the project in a real practical educative surrounding. Responding, thus, to the 

nature of the Aprenentatge Servei modality (ApS). Specifically, the proposal is part of an 

innovative project characterized by the approach of instrumental practice in school, within 

which are initiatives have great educational potential, but they also are susceptible to 

improvement, helping to develop even more the whole project. Consequently, the 

implementation focuses, on one hand, on promoting a global competency approach, in addition 

to the incorporation of the variety of musical contexts inside the sessions’ design. On the other 

hand, the composition is considered to be developed in a collaborative manner between the 

professionals involved. All this with the purpose of guaranteeing the participation of all the 

students, always starting off from a Universal Design for Learning. In short, the data analyzed, 

because of an implementation of five sessions, show positive results, which reveal a growing 

desire to provide a future perspective to this work. 

Key words: Superfilharmonics Project, integration, instrumental practice, musical contexts, 

competence enrichment, inclusion, Universal Design for Learning, collaboration.   
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1. Plantejament del TFG 

Aquest Treball de Fi de Grau s’emmarca en un context pràctic escolar. Pretenc apropar-me al 

màxim a la realitat de les escoles a l’hora de fer la meva aportació, que serà fonamentada en les 

evidències científiques de l’àmbit de l’educació. Per aquesta raó, en l’elecció del context on 

basar la meva intervenció, ha pesat decisivament la meva voluntat d’investigar la relació entre 

l’escola de música, un context d’educació musical més professionalitzador, i l’escola ordinària. 

D’aquesta manera neix la intenció d’evidenciar com la influència bidireccional d’ambdues, 

traduïda en una proposta de millora d’un projecte escolar, pot establir-se com a exemple de 

treball col·laboratiu entre docents i una major mobilització de competències musicals i personals 

per part dels alumnes. 

Per aquesta raó, els meus interessos inicials davant el plantejament d’aquest treball concorden 

amb la modalitat del programa d’Aprenentatge Servei (ApS). La naturalesa d’aquest tipus de 

TFG, en què a partir de la pràctica real es potencia l’aprenentatge significatiu, m’ofereix la 

possibilitat de crear un impacte com a estudiant en una entitat educativa, a través de mobilitzar 

els meus aprenentatges i habilitats adquirits durant la meva formació, i a través d’un treball en 

xarxa amb els altres agents implicats. 

El marc on es desenvolupa la meva voluntat d’esdevenir agent de transformació és el projecte 

musical dels Superfilharmònics, el qual es basa en apropar la pràctica instrumental a l’escola, 

contribuint així a que els alumnes de diferents escoles del Berguedà puguin introduir-se en la 

pràctica d’un instrument (en aquest cas, d’instruments que formen una orquestra de corda) i 

adoptin hàbits d’escolta, així com el treball en equip. A partir de l’observació, l’anàlisi i la 

posterior detecció de necessitats del projecte, la proposta de millora que proposo busca 

incloure, dins d’aquest context, les diferents competències musicals, així com els diferents 

àmbits en els quals treballar-les per garantir un aprenentatge globalitzat. De la mateixa manera, 

la proposta busca explotar al màxim la naturalesa inclusiva del projecte per garantir un disseny 

universal de l’aprenentatge (DUA) incidint, en primera estància, en la planificació de les sessions 

de manera col·laborativa entre els diversos agents implicats. En darrer terme, doncs, també es 

promou i s’impulsa la codocència com a model de treball i planificació. 

El desenvolupament de tot el treball comporta, per al meu aprenentatge, una aproximació a la 

pràctica educativa professional fonamentada i basada en el rigor i les evidències des dels 

coneixements desenvolupats en les diverses àrees al llarg del grau. Així com, també, poder 
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actuar com a agent actiu dins d’un projecte, endinsant-me en la seva metodologia i formant part 

de tot el procés de planificació, implementació i avaluació. 
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2. Objectius 

Objectius generals 

• Implementar millores al projecte Superfilharmònics amb la finalitat de garantir el 

desenvolupament de les diverses dimensions de l’àmbit musical i l’accés a tot l’alumnat 

a partir d’un treball col·laboratiu amb els professionals implicats. 

Objectius específics 

• Incorporar els diversos contextos pràctics i les competències musicals en la planificació 

de les sessions concordant amb la programació ja establerta de la part de pràctica 

instrumental. 

• Dissenyar activitats sense barreres, atenent a la diversitat, de manera conjunta amb les 

mestres perquè tots els infants puguin participar de manera activa. 
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3. Marc teòric 

A continuació s’exposa la bastida teòrica sobre la qual es situarà la meva intervenció i posterior 

avaluació d’aquesta. Són especialment rellevants els següents referents que exposo perquè 

permeten entendre en quin punt està el projecte que analitzo i detectar cap a on cal enfocar les 

noves propostes de millora. Els diversos paradigmes, així com l’anàlisi d’altres models existents, 

obre la porta a observar l’horitzó que s’estén davant d’un projecte en moviment, un projecte 

que ha d’evolucionar cap a la millora constant. 

Per aquesta raó, el següent marc teòric es divideix en dues parts principals. El primer apartat 

contempla diversos exemples de centres que han integrat la pràctica musical, i concretament la 

instrumental, dins del sistema educatiu ordinari. També es fa un breu anàlisi de les afectacions 

específiques i necessàries perquè es pugui dur a terme de manera efectiva, així com s’exposen 

altres projectes en que aquesta integració s’ha dut a terme de manera parcial a partir d’establir 

llaços i s’han desenvolupat projectes entre el centre escolar ordinari i el centre musical. 

En segon lloc, i en relació amb l’apartat anterior, es posen en manifest els avantatges que 

comporta en les escoles d’educació ordinària donar un paper vertebrador a la música, no només 

en resultats cognitius, sinó també psicoemocionals i socialitzadors. 

Finalment, i en coherència amb les idees anteriors, també s’explica la importància d’entendre la 

planificació i implementació musical i instrumental des d’un disseny universal de l’aprenentatge. 

La comprensió real de la diversitat com a riquesa en el procés d’aprenentatge farà que garantir 

la participació de tot l’alumnat sigui possible. 

3.1. La integració de la pràctica instrumental dins de l’educació ordinària 

Actualment, en el context educatiu català, existeixen alguns centres educatius amb un model 

d’ensenyament en què la música té un paper vertebrador dins del procés de desenvolupament 

dels infants. Un dels casos són els centres que integren la música i la primària dins del mateix 

context, afavorint que els alumnes cursin alhora la formació curricular de l’etapa juntament amb 

els ensenyaments musicals especialitzats. D’aquesta manera, tot i que els alumnes tenen una 

càrrega lectiva superior a la dels centres ordinaris, cursen ambdós estudis en els mateixos espais 

i professorat, afavorint una major coordinació horària, metodològica i pedagògica.   

Dos exemples representatius d’aquest model, únics a Catalunya, tal i com recull Andreu (2012) 

són l’institut-Escola Oriol Martorell de Barcelona i l’Escolania de Montserrat. A continuació, 

s’explicaran aquests dos centres, únics al nostre territori, seguint la informació que s’extreu dels 



 

5 
 

projectes educatius respectius i els reportatges de Betevé (2015) i de la Radiotelevisió Espanyola 

- Rtve (2014) en què es mostra, en el primer, el funcionament general de l’IEA Oriol Martorell i, 

en el segon, el de l’Escolania de Montserrat. 

Així doncs, d’una banda, l’esperit innovador pedagògic de l’institut-escola Oriol Martorell l’ha 

convertit en una experiència pionera, atès que integra els ensenyaments ordinaris amb els 

estudis especialitzats de dansa i música des de l’any 1997. Es busca potenciar el 

desenvolupament individual i col·lectiu dels alumnes en el camp de la sensibilització artística. 

De fet, aquests resultats són possibles gràcies a l’organització i adequació de la logística d’espai, 

temps i recursos. En particular, es dona especial importància a la tutoria per garantir un bon 

seguiment i coneixement del procés que segueixen els alumnes. Per aquesta raó, tots els 

alumnes tenen dos tutors (un especialista i l’altre generalista), que centralitzen les informacions 

per orientar als alumnes i famílies i fer-ne un bon seguiment del seu desenvolupament cognitiu, 

social i personal. 

D’altra banda, també emfatitzant la importància d’un seguiment individualitzat, l’Escolania de 

Montserrat assegura la formació musical juntament amb els ensenyaments curriculars als 

alumnes agrupats en ràtios reduïdes (al voltant de 10 alumnes per aula). Tot i que els alumnes 

reben formació en la pràctica instrumental, l’element principal és la participació en el cor de 

veus blanques i el desenvolupament de les habilitats musicals que requereix el grau de qualitat 

necessària per al bon funcionament d’aquest. Tot i ser un centre educatiu reconegut per la 

Generalitat de Catalunya, des del seu inici, a partir del segle XIII, ha estat sota la direcció dels 

monjos benedictins de l’abadia. Això la converteix en una de les escoles de música més antigues 

d’Europa que encara funciona. 

L’anàlisi del funcionament d’ambdós centres resulta rellevant per al desenvolupament d’aquest 

treball, ja que, tot i que se centren en un context musical més professionalitzador, posen de 

manifest la possibilitat real d’integrar l’educació musical dins l’escola ordinària. Tanmateix, ho 

fan aprofundint en els diversos contextos (pràctica instrumental inclosa), dins l’àmbit curricular, 

actuant de manera complementària i, fins i tot, reforçant i accentuant l’assoliment d’altres 

competències fora de l’àmbit artístic. 

Un altre exemple referent de la incorporació de la pràctica instrumental dins el centre és l’Escola 

de Fonollosa, la qual considera la música com a un dels principals trets identitaris de l’escola, ja 

que fan nombroses activitats musicals durant la setmana i també fan classe d’instrument 

setmanalment: 
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“Així, tots els nens d’aquesta escola poden triar un instrument entre el piano, la guitarra, 

la flauta travessera, el clarinet, la bateria, el contrabaix i el violí i l’aprenen a tocar al llarg 

de cinc cursos. Dins de la mateixa escola actualment hi ha en funcionament sessions de 

Cant Coral i dues orquestres (...). El treball final en acabar l’escolarització, cada dos anys, 

suposa la posada en escena d’un musical.” (Nació Manresa, 15 d’abril del 2017) 

 Els professors que imparteixen totes aquestes classes no són especialistes dins de l’educació 

ordinària, sinó que entren a l’aula músics i professors d’altres escoles de música per impartir les 

diferents modalitats (Escola Agrupació Sant Jordi, 2022). De fet, l’escola tot i haver creat dins de 

la seva organització el que podria semblar una escola de música interna, s’assembla als dos 

centres integrats esmentats anteriorment ja que mostra la voluntat d’harmonitzar ambdós tipus 

d’ensenyaments.  

En consonància amb aquest model d’integració musical com a eix vertebrador de la planificació 

de centre, trobem un altre exemple: L’escola Pereanton. En aquest cas, tal com s’especifica en 

el PEC de l’escola “la música esdevé eix vertebrador de totes les matèries del currículum” (2007). 

L’element detonant que va fer impulsar aquest enfocament va ser la necessitat de recórrer a un 

llenguatge universal per poder combatre la segregació i la poca implicació familiar” (Cañete, 

2022). 

Tots quatre exemples responen a la idea de la integració d’ensenyaments musicals especialitzats 

dins l’àmbit educatiu ordinari. Mentre que els dos primers destaquen per la seva singularitat, 

l’Escola de Fonollosa i l’Escola Pereanton sobresurten com a models distintius de com apostar 

per la pràctica instrumental dins les aules ordinàries amb el propòsit d’aportar un gran ventall 

d’oportunitats als infants. Aquesta idea la comparteixen amb el projecte dels Superfilharmònics 

(Márquez, 2019)i concorda amb el propòsit de l’ensenyament musical que expressa Díaz (2002): 

L’ensenyament musical, amb els seus objectius clarament definits, podria ser 

coordinada en una educació integrada: escola general, escola de música i vida musical 

local, de tal manera que permetés donar suport i reforçar l’ensenyament musical i 

pogués brindar l’oportunitat, a nens i nens en edats entre els sis i dotze anys, de poder 

gaudir fent música en funció de les seves habilitats. (p.13)1 

En el cas concret d’aquest treball, cal destacar que el context analitzat el conforma un model de 

projecte més centralitzat en l’establiment de llaços entre l’escola de música i l’escola ordinària, 

 
1 Traducció propia del castellà. 
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ja que aquesta forma de col·laboració proporciona avantatges en la logística de l’escola, alhora 

que acosta els ensenyaments musicals professionalitzadors a la diversitat social d’una aula 

ordinària, tal com es mostra en el projecte 4cordes (2009). 

Específicament, el projecte dels Superfilharmònics (Márquez, 2019) sorgeix arran de la 

descoberta d’altres projectes similars arreu del territori català, amb la finalitat d’apropar la 

pràctica instrumental grupal a les escoles. Es fomenta així que tot el col·lectiu d’alumnes, 

independentment de les seves característiques socioeconòmiques, puguin explorar aquest 

àmbit musical que mancava dins les escoles ordinàries del territori. Així doncs, la implementació 

d’aquest projecte a les diverses escoles del municipi respon a la necessitat que exposa Díaz 

(2002): 

Fomentar i intensificar la presència de la música i de la cultura musical en la formació i 

en la vida de tots els ciutadans, facilitant la implicació activa en ella, ha de ser, per part 

de les Administracions i Institucions competents, motiu d’interès i consideració. (p. 10)2 

Per aquesta raó, tal com analitza Casals (2021), cada vegada dins el territori català podem 

observar més exemples en què les escoles de música col·laboren amb els centres d’educació 

primària i secundària per conformar projectes innovadors que, ben dissenyats i implementats, 

permetran la seva propagació arreu de les diverses escoles catalanes. Un exemple n’és el 

projecte 4cordes 3(principal influència del projecte dels Superfilharmònics), el qual pertany, 

alhora, a una organització més gran anomenada Musicop. Aquesta organització marca un 

referent pedagògic a través del disseny i gestió de projectes de desenvolupament comunitari 

amb l’objectiu de contribuir a la cohesió social i estimular en els participants actius el 

desenvolupament de competències emocionals, relacionals i comunicatives (Musicop, 2018). 

Altres exemples de projectes en què l’escola de música entra dins l’escola ordinària és el cas de 

l’escola Pia de Sarrià, la qual té un projecte amb el conservatori del Liceu des del 2012 que rep 

el nom de Primària musical integrada. La vinculació al Conservatori del Liceu permet que entre 

les tres hores setmanals incloses en l’horari escolar juntament amb 2 hores extraescolars, els 

alumnes de l’escola puguin obtenir, al final de l’etapa, un Diploma de Nivell Bàsic per poder 

accedir a uns estudis de grau professional de música. Dins la web de l’escola, no només 

s’explicita la importància d’una bona estructuració acadèmica i d’una pedagogia ben plantejada, 

sinó que també es reforça la importància de la formació permanent del professorat així com la 

 
2 Traducció propia del castellà. 
3 A l’annex 2 es troba una explicació més detallada sobre el contingut i les bases del projecte. 
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cooperació entre els mestres i els professors del conservatori per garantir un bon seguiment de 

l’alumnat. De fet, nombrosos estudis recalquen la importància d’aquest vincle constant i 

bidireccional per assegurar el bon funcionament d’aquest tipus de projectes. Un exemple n’és 

Díaz (2002): 

Si es fomenta el diàleg que faciliti la cooperació amb els professors d’Educació Primària i de 

les Escoles de Música locals, la música podria quedar reforçada i refermada com a disciplina 

docent. La relació Ensenyament musical general i Ensenyament Musical especialitzat pot ser 

de gran interès. Facilitar la convivència d’aquests ensenyaments serà una garantia en la 

formació musical d’un important nombre d’aficionats que al llarg de la seva vida podran 

gaudir amb aquest mitjà d’expressió, així com una important conseqüència en la qualificació 

de futurs professionals de música (p. 16)4 

3.2. Beneficis i dissenys inclusius en la música escolar 

Recerques com la de Navarro i Gustems (2019) demostren la importància que té la música en el 

camp de l’aprenentatge escolar, no només en l’àmbit d’expressió artística, sinó també en l’àmbit 

de creixement personal. Una concepció en la qual la música esdevé “activitat en ella mateixa i 

com a preparació per la vida” en els diversos vessants: psicomotriu, emocional i cognitiva. 

Tot i que podem observar que la recerca de Navarro i Gustems (2019) se centra principalment 

en l’efecte que té l’educació musical en l’autoestima de l’alumnat, la conceptualització que fa 

de l’àrea de música com a eix principal sobre el qual construir el desenvolupament integral de 

l’infant ens permet extreure punts en comú amb els centres educatius referents analitzats 

anteriorment: una adequació de l’entorn perquè l’aprenentatge instrumental es pugui 

desenvolupar de manera eficient, a través d’un augment d’hores destinades a l’àrea, així com 

més especialistes i l’adjudicació d’espais que permetin una ràtio d’alumnes per aula més 

reduïda. 

En part, les diferents recerques coincideixen en el fet que l’increment de projectes que 

incorporen la pràctica instrumental i grupal dins les escoles ordinàries respon a “un interès 

docent creixent envers l’eficàcia pedagògica i la renovació de la pràctica educativa que incloguin 

procediments experimentals d’intervenció” (López, Muñoz i González, 2021, p. 69). Així doncs, 

d’acord amb la situació actual del paper que té la música dins del currículum de les escoles 

ordinàries, cal fer èmfasi en la importància que els diversos projectes haurien de buscar ser 

 
4 Traducció propia del castellà. 
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eficients cercant noves concepcions psicoeducatives, en alguns casos, allunyades de la pràctica 

instrumental tradicional. És a dir, tal com diuen López et al. (2021), “les intervencions 

psicoeducatives en l’educació musical conjuguen elements de la pedagogia musical i la 

psicologia de la música, que contribueixen a l’estudi de diferents aspectes implicats en el 

fenomen musical, com la percepció i la cognició musical, les destreses instrumentals, l’ansietat 

escènica i l’aprenentatge musical.” 

Un altre exemple que posa de manifest els avantatges que pot comportar un major 

protagonisme de l’àmbit musical dins l’ensenyament ordinari el podem observar en l’anàlisi que 

fa Valles del Pozo (2018) dels resultats d’un projecte educatiu basat en la pràctica musical en el 

context d’educació pública amb una població escolar en una situació socioeconòmica 

desafavorida. L’autor posa de manifest que alguns dels beneficis observables que n’extreuen 

són la reducció de l’absentisme, una major cohesió entre els alumnes independentment de les 

seves diferències i un augment en la motivació, autoestima, autonomia i autoregulació, així com 

en el sentiment de pertinença i la seva imatge d’autoeficàcia.  

Segons Valles del Pozo (2018), donar pes a la pràctica instrumental conjunta dins de l’escola 

proporciona als infants una experiència àmplia i multidimensional, en la qual la pràctica i la 

vivència musical esdevenen essencials. Destaca, però també, la importància d’acompanyar i/o 

alternar la interpretació vocal i instrumental amb el moviment, l’expressió lliure i la creació amb 

els recursos que estiguin disponibles. Tot això, amb l’objectiu de: 

(...) fomentar l’expressió individual, l’experimentació, l’ús de la imaginació, el 

desenvolupament de l’autonomia, les habilitats en forma de decisions en grup, el criteri 

per la selecció i explotació de materials musicals, implicant la veu, el cos, els instruments 

i qualsevol altre tipus de recurs amb potencial sonor. En definitiva, contribueix a la 

construcció de persones sanes i creatives (Valles del Pozo, 2018, p. 116). 

Així doncs, recollint la idea anterior, es fa especialment essencial oferir aquesta possibilitat de 

construcció personal en un marc de pràctica instrumental a tot l’alumnat. És a dir, el global d’una 

aula de primària amb tota la diversitat i necessitats individuals i específiques que la caracteritza.  

Per aquesta raó, és necessari traslladar, també, la mirada cap a quin és el disseny didàctic 

necessari perquè aquesta conjunció, d’un aprenentatge musical professionalitzador amb 

l’escola ordinària juntament amb el fruit que se n’extreu, pugui arribar a tot l’alumnat.  

La resposta, segons Solé (2017) és el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA), el qual 

consisteix en un disseny didàctic sense barreres per a oferir una educació accessible a tothom, 
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és a dir, adaptada a les necessitats que puguin sorgir en qualsevol classe. Així doncs, el DUA és 

una resposta a la diversitat que podem trobar dins l’aula i proporciona la flexibilitat necessària 

per a fomentar que tot l’alumnat pugui sentir-se part del seu procés d’aprenentatge que alhora 

els condueix a sentir-se més motivats. 

Aquesta afirmació s’empara amb la definició que fan Orwis i McLane (citat per Solé, 2017) 

expressant que consisteix en “el disseny de materials instruccionals i activitats que contribueixen 

a assolir els objectius d’aprenentatge a individus amb àmplies diferències en les seves capacitats 

de visió, escolta, parla, mobilitat, lectura, comprensió, atenció, capacitat de vinculació, i 

memòria” (Orwis i McLane, 1998, p.9). 

Així doncs, tal i com defensen Giné et al. (2009) en el seu llibre La educación inclusiva: 

La inclusió és, per davant de tot, una qüestió de valors, encara que s’hagin de concretar 

les seves implicacions en la pràctica. (...) És el procés d’incrementar la participació de 

l’alumnat en el currículum, en la cultura i en la comunitat, i evitar qualsevol forma 

d’exclusió en els centres educatius (p. 19). 

Per tant, en l’àmbit educatiu, s’entén la inclusió com a una tasca obligatòria que la mestra ha de 

garantir i, per fer-ho, es basa en el criteri d’eliminació de barreres. És a dir, dissenyar sense 

barreres. D’aquesta manera el sistema respondria a les necessitats de tots els alumnes, ja que 

la inclusió valora explícitament l’existència de la diversitat, però contemplant la de cadascú i no 

la de col·lectius específics. 

Onrubia (2009) mostra què és la concepció interaccionista de les diferències individuals i la seva 

relació amb l’aprenentatge escolar com a element indispensable per entendre el principi 

d’inclusió, en el qual es substitueix el concepte “necessitats educatives especials” pel de 

“barreres per a l’aprenentatge i la participació”. En aquesta manera de concebre les condicions 

personals dels nostres alumnes, Onrubia (2009) en La educación inclusiva defensa: 

El que s’espera en qualsevol situació educativa, per tant, és que els alumnes siguin 

diversos, que cadascun d’ells presenti una combinació única i personal de potencialitats 

per aprendre com a resultat de la complexa trama de capacitats que defineix en l’últim 

terme la individualitat de cadascú, i que aquesta combinació no sigui estàtica, sinó que 

es manifesti de manera diferent davant els diferents aprenentatges i en diversos 

moments. (p. 53) 
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Per tant, la tasca educativa comporta saber identificar quins són els obstacles que interfereixen 

en l’assoliment dels objectius d’aprenentatge que es treballen a l’aula i eliminar-los. És a dir, per 

aconseguir una inclusió completa dins de l’aula és necessari regularitzar la diversitat individual: 

exercir la normalització. 

Així doncs, un DUA no comporta una modificació del currículum, sinó que ha de ser prou flexible 

perquè funcioni de manera generalitzada en diferents contextos. Per aquesta raó s’anomena 

universal. Tot i néixer amb el propòsit d’atendre als alumnes amb discapacitat, va més enllà 

perquè genera la necessitat als educadors de plantejar-se com ensenyen, així com els processos 

d’ensenyament-aprenentatge.  

Seguint aquesta conceptualització, tal com Rose i Meyer (citat per Solé, 2017) plasmen en els 

tres principis bàsics d’actuació, per garantir un Disseny Universal de l’Aprenentatge cal 

proporcionar múltiples formes de representació (què aprenem), múltiples formes d’expressió i 

acció (com aprenem) i, finalment, múltiples formes de motivació (per què aprenem). 

Solé (2017), centrant-se en l’àmbit d’orquestres educatives escolars, incorpora en la seva tesi 

doctoral un nou terme fruit de la combinació de la definició d’orquestra i del principi d’inclusió: 

Conjunt instrumental, al qual poden accedir, i en el qual poden participar, persones que 

tenen diferents nivells de coneixements i habilitats en la interpretació musical (de 

lectura, execució, coneixement d’estructures musicals, etc.), sense limitacions d’edat, 

constitució física, capacitat o incapacitat, o de qualsevol altre ordre de singularitats 

(p.68). 

En referència a les orquestres educatives escolars, Solé (2017) explica que les propostes 

estudiades, principalment populars entre entorns anglosaxons, són un recurs pedagògic de 

caràcter formatiu que se centren a desenvolupar els objectius curriculars musicals. 
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4. Metodologia 

El treball realitzat, tal com ja s’ha esmentat anteriorment, es situa en el marc d’un projecte ja 

existent: Els Superfilharmònics. Per a definir la metodologia a seguir, considero que va ser 

rellevant tenir en compte que aquesta hauria de ser flexible per a poder respectar la naturalesa 

pròpia i les bases del projecte i, alhora, permetre una generalització a altres contextos similars. 

És a dir, que fos extrapolable a altres projectes de característiques similars, els quals, actualment 

es troben en plena expansió dins del territori educatiu català. 

El conjunt de tot el treball ha tingut la durada d’un curs sencer i s’ha organitzat, 

cronològicament, en funció de la demanda del projecte Superfilharmònics i la seqüenciació de 

les diverses accions necessàries per respondre als objectius d’aquest TFG. Per veure la 

temporització del procés, a l’Annex 1 s’hi pot trobar el pla de treball seguit durant la seva 

elaboració. 

La metodologia que he seguit durant el període de treball va tenir inici amb el procés 

d’observació per a definir quina era la problemàtica a solucionar o quines necessitats hi havia 

dins del projecte sobre les quals podia incidir-hi. Així doncs, el primer pas va ser elaborar un 

diagnòstic sobre el qual estructurar un pla d’acció. Aquesta anàlisi es va dur a terme a través de 

l’observació de dues sessions en diferents cursos i escoles (Santa Eulàlia i La Vedruna, ambdues 

de Berga) on es desenvolupava el projecte dels Superfilharmònics, juntament amb una conversa 

amb la coordinadora d’aquest perquè expliqués en quines àrees volia incidir per a la millora. Així 

doncs, l’objectiu d’aquesta etapa va ser identificar l’àrea o processos que es podien millorar, 

prioritzant en funció de la seva importància, amb relació al meu paper d’estudiant i seguint la 

línia estratègica del projecte sobre el qual vaig dur a terme la proposta. Tota aquesta observació 

prèvia s’ha plasmat en un diari d’observació diagnòstic, que alhora ha facilitat la posterior anàlisi 

de la incidència que ha tingut l’aplicació de la proposta de millora.  

De la mateixa manera, a més a més de l’observació, calia fer una anàlisi de les característiques 

del projecte així com de les seves bases. Per aquesta raó, ha sigut necessari establir una 

fonamentació teòrica sobre la qual construir la implementació de la millora, assegurant que es 

desenvolupa amb propietat i d’acord amb el que la recerca ja ha demostrat en els camps que 

ens ocupen. En aquest cas concret, a banda del marc teòric que es recull en aquest treball, també 

cal destacar la principal influència metodològica i pedagògica del context estudiat. Així doncs, a 

l’annex 2 es poden trobar les bases del projecte 4cordes, sobre el qual es va formar el 

professorat que participa en el projecte dels Superfilharmònics. 



 

13 
 

Una vegada concretat el terreny sobre el qual incidiria el TFG, va ser necessari formular els 

objectius i acordar-los amb la coordinadora del projecte i el tutor del treball, per, posteriorment, 

acordar un conveni de la modalitat aprenentatge-servei. Concretament, es va definir el centre i 

el grup classe on es duria a terme la intervenció (la classe 3er B de l’escola Santa Eulàlia de Berga) 

amb el propòsit de prendre part en el procés de millorar el funcionament general de les sessions 

i cercar propostes per a les problemàtiques detectades. 

El conjunt de la proposta d’intervenció va tenir una durada de quatre mesos (des del gener fins 

a l’abril), dels quals els dos primers es van dedicar a la planificació i concreció d’una línia 

d’intervenció comuna entre les professionals implicades, principalment: la coordinadora del 

projecte (MR), l’especialista de música (MS) i la professora de contrabaix i violoncel (MB). En 

canvi, els dos últims es van centrar en la posada a la pràctica de les sessions i la reformulació 

d’aquestes, de forma regular, depenent del seu funcionament.  

Per a planificar les cinc sessions ho vàrem fer conjuntament amb les mestres, a través de dues 

reunions prèvies i setmanalment, durant la implementació, per fer els canvis i modificacions 

necessàries. Per assegurar que les reunions fossin fluides i eficients, prèviament a les dues 

reunions inicials vaig dissenyar diverses propostes d’activitats i eixos temàtics musicals sobre els 

quals pogués partir la resta de planificació i elaborar el disseny de les sessions (Annex 4) 

definitiu. 

La proposta i planificació de les sessions havia de ser viable i flexible amb la intenció d’integrar 

les noves accions a llarg termini en cas que el resultat fos positiu. Com que la metodologia que 

es continuaria fent en la planificació de la classe seria la col·laboració entre les professionals 

implicades, calia compartir i definir entre les tres mestres uns objectius concrets que 

delimitessin l’acció que dissenyaríem, així com conèixer el nivell de partida dels alumnes. Partint 

d’un context en què hi havia poc vincle entre especialista i professores de l’escola de música de 

Berga (Emmb), s’entenia que per a l’establiment de codocència seria necessari identificar i posar 

en manifest com incideix el treball d’ambdós agents dins l’aula per atendre les diferents 

necessitats de l’alumnat, alhora que caldria fomentar el desenvolupament d’estratègies de 

col·laboració per millorar l’actuació educativa (Huguet, 2006). A més, el desenvolupament 

d’aquestes estratègies es basaria en els principis que exposa Giné et al. (2009), el qual planteja 

la codocència com a estratègia per a la inclusió i per a la millora de la pràctica docent, afirmant 

que en el clima relacional “es desenvolupen actituds proactives en les quals cada professional 

té el repte i la responsabilitat de contribuir a la qualitat de les relacions i de la col·laboració, 

posant per davant de les seves necessitats, les necessitats del grup i de l’escola” (p. 82). 
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Esdevenia necessari, així doncs, definir uns mitjans i mètodes adequats i preveure com podríem 

avaluar fins a quin punt s’han aconseguit els objectius plantejats. Per tant, també ha calgut 

especificar els criteris sobre els quals analitzar les evidències de la millora en el procés: viabilitat 

i rellevància de la millora per a poder ser potencialment permanent, incorporació dels contextos 

i competències musicals del currículum d’educació primària en el disseny de les sessions i en la 

implementació, la col·laboració dels diversos professionals implicats per assegurar una línia 

d’intervenció en comú i, finalment, la participació de tot l’alumnat a través del disseny universal 

de l’aprenentatge.  

 Per aquesta raó, en conseqüència, s’ha documentat el procediment que se segueix per al 

disseny de les sessions i la valoració de com ha sigut el funcionament de les sessions per part de 

les professionals implicades a través d’actes de les reunions (Annex 5). De la mateixa manera, 

també s’ha recollit, a través de gravacions i anotacions en el diari de camp (Annex 6), què succeïa 

en cada sessió. 

Finalment, per a l’anàlisi s’han tingut en compte com a evidències: el diari diagnòstic 

d’observació, les actes de les reunions, el disseny de les sessions, el diari de camp, les 

transcripcions de les gravacions (Annex 7)  i, finalment, la transcripció de dues entrevistes de 

tancament (Annex 8) amb l’especialista de l’escola Santa Eulàlia i amb la coordinadora i 

professora de corda del projecte Superfilharmònics.  

Per a fer l’anàlisi i discussió de les dades, en primer lloc, s’ha realitzat un buidatge de totes les 

evidències, analitzant els elements més destacats de cada recull, sempre en referència als 

objectius del treball. Així doncs, iniciant pels diaris de camp, passant per les entrevistes i les 

actes i, finalment, per les transcripcions dels vídeos, van anar sorgint subtemes dins dels 

objectius. A l’annex 9 es pot trobar un exemple de l’arbre de categories que es va utilitzar per 

fer l’anàlisi. 

Seguidament, per a l’elaboració de la discussió de resultats i conclusions, s’ha dut a terme una 

síntesi dels resultats i una comparació d’aquests amb els fonaments teòrics i conceptuals 

d’aquest treball. Així doncs, seguint l’arbre de categories esmentat anteriorment, i a partir de 

l’anàlisi de les dades, s’ha anat posant en evidència els llaços relacionals entre el que ha passat 

a la realitat de la implementació respecte als diversos models exemplars de com es duu a terme 

la integració musical professionalitzadora dins l’aula ordinària; així com, amb el que autors com 

Díaz (2002), Solé (2017) i Onrubia (2009), entre d’altres, ressaltaven.  
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5. Anàlisi 

A continuació, en el següent apartat, en primer instància s’inclou una anàlisi de les dades 

extretes durant el procés de planificació i disseny de la intervenció. Aquesta anàlisi s’emmarca 

en els objectius plantejats a l’inici d’aquest treball. En segona instància, s’exposen els principals 

resultats obtinguts a partir de la intervenció i com aquests responen a l’objectiu general i als 

objectius específics plantejats inicialment. Els diversos resultats de caràcter qualitatiu són fruit 

del recull d’evidències que sorgeixen d’un diari diagnòstic, les diverses actes de les reunions 

setmanals, un diari de camp durant la implementació, el buidatge dels vídeos de les sessions i la 

transcripció de dues reunions de tancament amb cadascuna de les mestres implicades. 

5.1. Disseny i planificació de la intervenció 

A partir de la detecció de les necessitats i les reunions prèvies, tant amb la coordinadora del 

projecte dels Superfilharmònics com amb l’especialista, es va iniciar un procés de planificació de 

les sessions que respongués a algunes limitacions logístiques com la temporització i la distribució 

d’aula (amb els instruments inclosos). Per a garantir un disseny de les sessions eficient i que 

concordés amb les característiques del projecte, es van escartejar les diverses necessitats 

d’aquest. Entre elles, a partir d’una anàlisi reflexiva de la coordinadora, es trobaven: “falta de 

formació per a la gestió d’aula, (...) voluntat d’iniciació en la lectura musical (...) o poca presència 

d’activitats de moviment i de creació” (Actes de les reunions, Reunió 1, 28/10/2021). Així doncs, 

amb una posterior diagnosi a partir de l’observació directa, vam concordar en què la necessitat 

més dominant era la integració de les diferents competències i contextos musicals, dins les 

quals es podrien incorporar estratègies de gestió de grup així com alguna activitat d’introducció 

a la notació i lectura musical. Endemés, amb l’observació directa es va determinar que existia 

una altra necessitat notòria: el sistema de treball a l’aula no garantia l’equitat per tot l’alumnat. 

Ans al contrari, en algunes classes existien casos d’alumnes que no podien participar en 

l’activitat dels Superfilharmònics i tampoc tenien cap adaptació efectiva que els proporcionés 

les eines necessàries per fer-ho:  

“Hi ha un infant amb necessitats especials que no participa mai a la classe. Està 

assegut tota l’estona amb la mestra especialista i aquesta li demana coses que no 

tenen a veure amb el que està succeint amb la resta d’alumnes. A més a més, aquest 

fet dificulta molt que hi hagi silenci a la classe.” (Diari d’observació diagnòstic, Escola 

de Santa Eulàlia, 09/11/2021) 
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“Hi ha una alumna que tampoc participa a la sessió. De fet, l’especialista estava malalta 

i no hi havia ningú que l’acompanyés així que jo m’he quedat amb ella. Sovint es posava 

al centre de la classe i mostrava ganes de participar però em demanaven que li donés 

un full perquè pogués dibuixar. M’han explicat que normalment l’especialista preparava 

una fitxa per a ella.” (Diari d’observació diagnòstic, Escola de Santa Eulàlia, 10/11/2021) 

Així doncs, tal com s’especifica en els objectius, la línia d'actuació es va encaminar cap a un 

disseny rendible per part dels diversos agents educatius participants, que garantís el 

desenvolupament competencial de la música a primària, mantenint l’eix central del projecte: la 

pràctica instrumental. És a dir, es pretenia que la proposta de millora no distorsionés el 

funcionament genèric, sinó que fos complementària, proporcionant un bon model de la 

combinació d’ambdós contextos: programació del projecte “Superfilharmònics” i disseny 

competencial d’una sessió de música a l’escola ordinària (Actes de les reunions, Reunió 2, 

21/01/2022). Tot això, dins d’un disseny universal exempt de barreres i que propiciés la 

participació de tot l’alumnat. 

També cal destacar, dins de la planificació prèvia, que vam trobar la necessitat de delimitar quin 

paper ocupava cada mestra, tant dins l’aula com amb el treball fora d’aquesta. Així doncs, per 

una banda, vam acordar, vetllant per l’eficiència del projecte, que establiríem una reunió prèvia 

al període d’intervenció per establir un disseny general de les sessions. Aquest disseny el 

concretaríem setmanalment per acabar de preparar les propostes didàctiques i els materials, en 

funció de com es desenvolupava cada sessió. Per altra banda, pel que fa al paper dins l’aula, tot 

i la participació de totes les mestres en tot el conjunt de la sessió, vam establir “rols d’expertesa”, 

que consistia en que les dues professores de l’escola de música conduirien com a referents 

principals la part de la programació del projecte, l’especialista de música vetllaria perquè pogués 

assegurar la participació de tot l’alumnat de l’aula en les diverses activitats i, finalment, jo 

conduiria les activitats dissenyades per assegurar un desenvolupament competencial de les 

sessions: 

“(...) mentre jo condueixo les activitats dissenyades, les mestres intervenen i m’ajuden 

a extreure reflexions i connexions dels alumnes. De la mateixa manera, quan fem la 

pràctica instrumental són les professores de l’escola de música qui prenen el 

protagonisme, però jo ajudo als infants i procuro reforçar a qui té més dificultats. 

L’especialista està més pendent del nen amb un PI, tot i que a la part de pràctica 

instrumental no el fan participar.” (Diari de camp, Sessió 1, 15/02/2022) 
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Pel que fa al disseny de les sessions, es va desenvolupar partint d’una proposta inicial elaborada 

per mi i una posterior acceptació o modificació, que es duia a terme en les reunions prèvies i 

trobades setmanals. La configuració de les sessions sempre ha sorgit d’una anàlisi prèvia de les 

cançons ja programades dins del projecte Superfilharmònics, per respondre amb activitats 

contextualitzades i significatives, amb un eix comú en totes les sessions d’elements musicals (tal 

com es presenta en el disseny de les sessions)que es treballessin durant tota la proposta 

didàctica: 

“(...) em comenta que al repertori de cançons s’afegeix una que es diu el despertador, 

però hem decidit que seguirem amb els mateixos eixos temàtics i l’enllaçarem amb les 

activitats pensades per treballar els diàlegs musicals, ja que hi són presents en gairebé 

totes les cançons que fan.” (Actes de les reunions, Reunió 3, 31/01/2022). 

A més a més, cal destacar que tot i tenir un plantejament general establert des de l’inici de la 

implementació, es va anar modificant i transformant a partir d’avaluacions continuades 

conjuntament amb les mestres implicades al llarg de les sessions:  

“Hem parlat sobre com plantejar la següent sessió, ja que començarem a introduir la 

pràctica instrumental a través de la lectura de les notes. (...)D’altra banda, també hem 

tingut en compte de quines maneres podem donar reforç visual i sensorial per poder 

guiar el procés de la lectura i perquè s’entengui el concepte d’harmonia de manera 

superficial. Així doncs, hem decidit partir del mateix escalfament que hem fet avui, 

d’aquesta manera introduirem amb moviment quin serà el moviment de la música” 

(Actes de les reunions, Reunió 6, 08/03/2022).  

També canvis en la temporització: “Hem parlat del fet que caldria modificar la següent sessió 

perquè la temporització pugui ser realista i que les professores de l’Emmb tinguin temps 

d’introduir la cançó nova: el cangur.” (Actes de les reunions, Reunió 5, 01/03/2022). 

De fet, en l’enfocament inicial, ja s’intuïa la necessitat que les activitats tinguessin un disseny 

flexible per poder tenir coherència amb la part de pràctica instrumental: “aquest fet (activitats 

lligades amb les cançons de pràctica instrumental) provoca que el plantejament que fem ha de 

ser flexible per poder allargar o escurçar el nombre de sessions dedicat a cadascuna de les 

cançons” (Actes de les reunions, Reunió 3, 31/01/2022).  

Així doncs, per acabar, aquesta relació estreta entre ambdós àmbits, contribuïa al fet que la 

sessió estigués ben cohesionada i que els aprenentatges fossin més significatius: “ha sigut molt 
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interessant observar com les dues professores de l’Emmb estaven fent connexions 

constantment amb l’activitat prèvia i, fins i tot, algun alumne intervenia comparant els diferents 

elements” (Diari de camp, Sessió 2, 01/03/2022). 

5.2. Implementació de la intervenció 

5.2.1. L’enriquiment competencial i la incorporació de tots els contextos pràctics 

En primer lloc, i en relació amb el primer objectiu específic, amb el propòsit d’incorporar els 

diversos contextos pràctics i les competències musicals dins de les sessions del projecte 

Superfilharmònics, per una banda, l’especialista de l’escola primària exposa aquesta presa de 

consciència sobre la necessitat i possibilitat de fer més competencial i global el projecte dels 

Superfilharmònics: “(...) queda com una part de pràctica instrumental on no hi ha res més. Sí 

que intentem que cantin per aprendre una cançó, però, per exemple, moviment n’hi ha ben poc. 

Ens passem gairebé dos cursos sense que hi hagi moviment.” (Reunió de tancament amb 

l’especialista). D’aquesta manera, l’especialista posa en evidència la qüestió sobre la urgència 

de garantir una cohesió entre el currículum escolar i la integració de l’escola de música dins 

l’aula primària: “(...) la idea és aprendre a tocar a través de les competències del currículum de 

la primària, que és molt diferent d’un currículum d’una escola de música.” (Reunió de tancament 

amb l’especialista). D’altra banda, en el cas de la coordinadora del projecte, coincideix amb la 

reflexió de l’especialista i apunta a la importància de garantir una continuïtat conceptual i 

competencial durant les diferents sessions, a banda de la continuïtat ja existent dins la pràctica 

instrumental: “A mi m’agrada quan hi ha una continuïtat en el treball, de qualsevol concepte, 

sigui el tres quatre o la formació de cobla.” (Reunió de tancament amb la coordinadora del 

projecte i professora de l’Emmb). De fet, en el transcurs de les sessions s’ha pogut detectar com 

aquest element de connexió entre les sessions i entre les parts dins d’aquestes ha anat in 

crescendo. Un recorregut que va des d’una primera sessió en què es plasmava que calia fer 

èmfasi en aquest aspecte: “cal vetllar més perquè hi hagi major connexió entre la part de 

pràctica instrumental i la resta de la sessió” (Diari de camp, Sessió 1, 15/02/2022); passant per 

aportacions dels alumnes cada vegada amb més riquesa conceptual recuperant elements 

treballats en sessions anteriors: “Normalment diuen primerament timbres i, a continuació, 

comencen a sortir aportacions que contenen elements treballats en sessions anteriors. Per 

exemple, en el cas d’avui ha sortit l’element de les dinàmiques i els frasejos” (Diari de camp, 

Sessió 3, 08/03/2022); fins, finalment, veure evidències en les aportacions dels alumnes del fet 

que s’estan establint correlacions entre els diversos coneixements construïts al llarg de les 

sessions: 
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- M. Quantes parts tenia aquesta peça? 

- A6. Tenia 3. 

- Repassem els moviments de cada part. 

- M. Sabeu com es diu aquesta obra? El gat que balla un vals. Algú sap què és un vals? 

- A3. Doncs que et poses una música i t’agafes i amb els peus fas 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ho vam 
fer un dia!  

(Buidatge dels vídeos, Sessió 5, Activitat 1) 

Per aquesta raó, expressa que la proposta de millora, traslladada al context real d’un curs sencer, 

podria traduir-se fàcilment com a “dirigir l’atenció cap a aprofitar els moments previs i posteriors 

de la pràctica instrumental, treballant els diversos contextos i competències que no treballem 

tant amb l’orquestra” (Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i professora de 

l’Emmb). A més a més, també en ressalta la importància d’haver incorporat contextos com la 

creació, referint-se a aquest com “el gran oblidat” per manca de temps. Fet que també remarca 

l’especialista, afegint una menció a la incorporació de la dansa i de l’audició. Una incorporació 

que ella argumenta explicant: “evidentment, no ens hem plantejat mai que en els 

Superfilharmònics hi tingués cabuda una dansa o una audició, per exemple. (...) Portem aquesta 

audició una mica més enllà, posem-li moviment… I això penso que ho fem poc o pràcticament 

gens.” (Reunió de tancament amb l’especialista). De la mateixa manera, atribueix importància a 

un disseny de qualitat de les sessions per garantir que el treball que es fa és efectiu: 

“Si valorem si les activitats estaven ben fetes, si la durada era exacta, si tu tenies ben 

calculat i preparat, si portaves el material, si els nens entenien què estaven fent…, les 

activitats són genials. I si després aquestes activitats que tu feies, jo les vaig copiar i les 

vaig extrapolar a altres classes amb altres nens, amb una altra manera de fer, vol dir que 

l’activitat és bona.” (Reunió de tancament amb l’especialista) 

La professora de l’escola de música comparteix, en la reunió de tancament, el seu suport cap a 

la intervenció, afirmant que el conjunt de la tasca realitzada dins del projecte, l’ajuda a tenir 

fonaments per a potenciar un canvi que afavoreixi un disseny més coherent de les sessions: 

“ara mateix, reflexionant-hi, també m’ajuda a tenir arguments a dir als especialistes quan ens 

reunim a final de curs. És a dir, comentar a la reunió coses a millorar, tenint un exemple real 

d’una cosa que ens ha funcionat.” (Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i 

professora de l’Emmb). De la mateixa manera, l’especialista de l’escola assenyala que, per a 
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parer seu, el conjunt de la proposta ha servit per evidenciar que existeix una alternativa a la 

fórmula de treball que tenien fins ara: 

“Ha sigut interessant veure que és possible incloure la pràctica instrumental amb la resta 

de competències de música a l’escola primària. (...) Potser no cal a cada sessió, potser a 

cada dues, potser un dia treballem més una audició i un altre dia ho fem d’una altra 

manera i potser un dia toquem més i l’altre menys… Penso que aquesta experiència ha 

servit per fer la crítica de: és possible o no és possible?” (Reunió de tancament amb 

l’especialista). 

En conseqüència, davant de la detecció d’aquesta manca de coherència i amb la percepció (per 

part de les mestres) que la proposta de millora serveix com a evidència del fet que sí que és 

possible una cohesió entre els dos centres, ambdues mestres proposen una reestructuració de 

les sessions per garantir l’enllaç entre elles. D’una banda, ambdues mestres expressaven que en 

alguns moments havien tingut la sensació que es produïa un trencament de la classe pel fet de 

canviar d’activitat (intervenció i pràctica instrumental), però la coordinadora ho argumentava 

referint-se que el motiu era que “van ser poques sessions i era molt diferent de com s’havia fet 

fins llavors. (...) De fet, si haguéssim tingut tot el curs per fer-ho, ens hauríem pogut coordinar 

encara més i lligar-ho molt més amb les cançons que treballàvem.” (Reunió de tancament amb 

la coordinadora del projecte i professora de l’Emmb). Per aquesta raó, expressava que, encarant 

una futura millora, organitzaria cada sessió dedicant la primera part al treball competencial del 

currículum de primària dirigit per l’especialista, una segona part de treball específic instrumental 

(fins i tot per seccions) i una última part en què es pogués fer una posada en comú: “pensant en 

una futura millora, els diria als especialistes que ells s’ocupin més de la primera part de la classe 

treballant conceptes concrets amb els diferents contextos, en la segona part de la classe fer 

mitja hora separats i l’últim quart d’hora tots junts” (Reunió de tancament amb la coordinadora 

del projecte i professora de l’Emmb). En canvi, l’especialista, per la seva banda, opinava que 

l’estructura de la sessió seria més efectiva centrant la pràctica instrumental a l’inici amb un petit 

escalfament, perquè les problemàtiques de temporització no afectessin la pràctica instrumental, 

l’eix central de la sessió: “(...) intentar fer una activitat, però ho faria com a cloenda, no com a 

inici. Perquè a l’inici jo penso que vas més relaxat i llavors la pràctica instrumental acaba quedant 

molt reduïda. Potser no tot s’hauria de fer al final, però es podria tenir en compte.” (Reunió de 

tancament amb l’especialista). Ambdues coincidien, però, en què una major presència del 

treball competencial i varietat de contextos musicals enriqueix les sessions, sempre que es faci 

de manera connectada amb la pràctica instrumental i flexible en la temporització.  
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Tanmateix, la implementació de les activitats ha fet ressaltar la importància de seguir amb rigor 

l’horari establert, ja que el fet d’entrar més tard a la classe implica un desajust en el 

funcionament de la sessió. Dit d’una altra manera, pretendre que es pugui treballar de manera 

globalitzada amb 3 o 4 docents a l’aula, en una hora, de manera efectiva, requereix moderació 

i control de la temporització: “hem reestructurat la seqüència que he presentat perquè 

comptant l’estona d’arribada, posada a lloc i l’estona de recollir els instruments, havíem 

plantejat massa activitats (Actes de les reunions, Reunió 3, 31/01/2022). Aquest fet és important 

per garantir que la seqüència dissenyada és significativa i per evitar que les diverses activitats es 

duguin a terme de manera superficial: 

“En el conjunt de la sessió crec que es pot apreciar una evolució gran respecte a l’inici, 

ja que entenen la finalitat de les activitats que proposo, es nota que gaudeixen i que 

interioritzen allò que hem treballat. Tot i això, avui a causa del poc temps que teníem 

crec que hem pogut aprofundir poc en els conceptes i que ha sigut complicat que 

tinguessin una escolta atenta.” (Diari de camp, Sessió 5, 29/03/2022) 

5.2.2. Treball col·laboratiu entre els agents implicats i la participació de tot l’alumnat. 

En segon lloc, a continuació s’exposen les dades extretes de les diverses aportacions dels agents 

implicats en el procés d’implementació, responent al segon objectiu específic, amb la intenció 

de dissenyar activitats sense barreres, atenent a la diversitat, de manera conjunta amb les altres 

mestres per assegurar la participació activa de tots els infants. 

D’una banda, pel que fa a la implicació i organització dels diversos agents educatius, s’extreu 

que hi ha una divergència de perspectives respecte al grau d’implicació i el paper que ocupa 

cadascú dins del projecte. La coordinadora expressa la voluntat que l’especialista tingui un 

paper més voluminós en les sessions: “És una mica el que et comentava jo sempre, a mi ja 

m’agradaria que els especialistes poguessin tenir un paper més actiu dins les sessions dels 

Superfilharmònics i que hi hagués més connexió entre el que fem i el que manca que el projecte 

no pugui tenir.” (Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i professora de 

l’Emmb). Tanmateix, valora positivament la presència d’altres propostes externes i 

alternatives a la programació establerta del projecte dels Superfilharmònics: “Penso que és 

genial tenir inputs d’altra gent que t’ajuden a anar-te actualitzant. (Reunió de tancament amb 

la coordinadora del projecte i professora de l’Emmb). En canvi, l’especialista esmenta que, tot i 

que ella considera que el treball conjunt és el més adient per aquesta tipologia de projectes, 

existeixen certes limitacions que suposen un impediment per desenvolupar-ho adequadament: 
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“Penso que això ha de ser una feina conjunta, d’escola de música amb escola de 

primària. El problema és la manca de temps, la manca de coordinació, etc. I no és perquè 

no vulguem, sinó perquè ells fan uns horaris, jo faig uns altres (...). La manca de temps i 

coordinació, però també hi influeix que elles s’han de coordinar amb altres persones de 

l’escola de música i jo també. Cal fer una cosa conjunta des d’un inici per poder-ho 

treballar.” (Reunió de tancament amb l’especialista) 

Així doncs, tot i que procuràvem mantenir un treball col·laboratiu constant, durant la planificació 

prèvia i les reunions setmanals, va ser dificultós coincidir amb l’especialista: “(...) també 

comento la necessitat de procurar que l’especialista sigui present a les futures reunions per 

procurar garantir que el disseny el fem mitjançant la codocència.” (Actes de reunions, Reunió 2, 

21/01/2022). A més a més, el seu paper era especialment rellevant en la planificació prèvia per 

poder aportar la informació necessària sobre el grup: “serà necessari que ens expliqui si en els 

casos de PI caldrà algun tipus d’adaptació, si veu adequades totes les activitats que proposem i 

si vol incorporar alguna aportació seva.” (Actes de reunions, Reunió 3, 31/01/2022). De la 

mateixa manera, la coordinadora expressava en nombroses ocasions la necessitat que 

l’especialista tingués major implicació dins les sessions: “(...) han dit que estan molt contentes 

amb com està anant i que els agradaria que l’especialista tingués el mateix paper que estic tenint 

jo, a la resta d’escoles també (Actes de les reunions, Reunió 6, 08/03/2022). Tanmateix, la 

coordinadora, valorant el seu propi grau d’implicació durant el projecte comenta: “Per part 

meva potser hauria pogut fer una mica més de seguiment o per part de l’especialista també.” 

(Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i professora de l’Emmb). 

Cal destacar, també, la resposta a la necessitat de consens sobre com es desenvolupaven les 

interaccions entre mestres i amb els alumnes dins de l’aula:  

“És que hi havia moments que érem quatre mestres dins l’aula. Aquest fet, a vegades, 

complica la intervenció en el fet que no vols xafar-te les unes a les altres. No sé si tu vas 

tenir la impressió que passava o no. Jo no vaig tenir aquesta sensació i, en canvi, en 

altres escoles sí que m’ha passat. Però penso que en les teves sessions considero encara 

va anar tot rodat.” (Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i professora 

de l’Emmb) 

Així doncs, la distribució prèvia de rols que vam establir va delimitar el paper que teníem cadascú 

dins les sessions: “Hem acordat que el rol de l’especialista serà principalment d’acompanyar-lo 

(alumne amb PI) i procurar la seva participació” (Actes de reunions, Reunió 4, 09/02/2022). En 
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canvi, però, el fet que l’alumne que necessitava més atenció individualitzada només estigués 

present en la primera sessió, va comportar que quedés poc definit el paper de l’especialista. Tot 

i això, ella mateixa va assumir un rol d’observadora, fent comentaris quan ho considerava o 

avisant quan hi havia problemes de conducta d’alguns infants.  A més a més, l’especialista va 

voler adaptar les diverses activitats a altres aules: “A mi em va fer gràcia perquè jo a vegades 

veig coses i penso - Apa, això també ho podria fer. - A mi hi ha activitats que vas implementar 

que no se m’haurien acudit i ha sigut enriquidor poder-les adaptar per fer-les a altres cursos.” 

(Reunió de tancament amb l’especialista). De la mateixa manera, la coordinadora va voler 

aprofitar material utilitzat per traslladar-ho a altres escoles on es duu a terme el projecte 

Superfilharmònics: “(...) les mestres han expressat que els havia agradat molt i, fins i tot, han 

volgut fer fotografies del material per poder utilitzar-lo elles un altre dia.” (Diari de camp, Sessió 

4, 22/03/2022). 

Amb relació a l’objectiu de garantir la participació de tot l’alumnat, tot i que no s’han pogut 

recollir gaires resultats de l’impacte que tenia la proposta en l’alumne que patia més les 

barreres del projecte, sí que s’extreuen diverses evidències confirmant que el disseny era 

flexible i que tenia suficients suports per afavorir la participació de tothom: “Hem acordat que 

com que les activitats dissenyades estan orientades a poder ser dutes a terme per tothom i com 

que parteixen més del nivell sensorial per anar cap al conceptual, provarem de captar la seva 

atenció i mantenir la seva participació durant la sessió, sense forçar.” (Actes de les reunions, 

Reunió 4, 09/02/2022). Un plantejament que s’ha vist reflectit durant el desenvolupament de 

les sessions: “Els dos infants nouvinguts fan poques aportacions, però participen tota l’estona. 

Els colors ajuden molt a tots els infants i disposar dels cartells també.” (Buidatge dels vídeos, 

Sessió 4, Activitat 1). Tanmateix, el desenvolupament de les sessions es va fer prioritzant els 

ritmes d’aprenentatge per davant de la temporització: “He hagut de posar l’audició almenys 

tres vegades perquè els alumnes detectessin que hi havia un patró de repetició. Per aconseguir-

ho he demanat que portessin la pulsació i he anat afegint diverses accions progressivament.” 

(Diari de camp, Sessió 2, 01/03/2022).  

Tot i haver pogut recollir poques evidències dels resultats de l’alumne amb PI, de la primera 

sessió se n’extreu: “Pel que fa a la problemàtica de la poca participació de l’alumne amb PI, ha 

sigut molt enriquidor observar com ha volgut participar en les activitats que proposava, 

procurant seguir els moviments i participant, fins i tot, de manera oral.” (Diari de camp, Sessió 

1, 15/02/2022). De fet, les mestres expressen que consideren que hauria sigut molt positiu per 

a ell poder participar en les activitats:  
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“Va ser una llàstima que l’A24, que és l’alumne que hauria sigut molt interessant 

observar com hauries pogut treballar amb ell, no pogués venir a gairebé cap sessió. A 

més, justament ara torna a venir a totes i penso quina llàstima que no poguéssim 

treballar més amb ell.” (Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i 

professora de l’Emmb) 

5.2.3. El desenvolupament de la proposta de millora del projecte. 

Finalment, responent a l’objectiu general d’aquest treball, el qual inclou els factors analitzats 

anteriorment: enriquiment competencial de les sessions, treball col·laboratiu entre els 

professionals implicats i disseny universal de l’aprenentatge; a continuació es mostren alguns 

resultats que mostren evidències sobre la permanència o potencial de desenvolupament de la 

implementació de les millores. 

En general, del conjunt de l’experiència, se n’extreu la voluntat d’esplaiar la implementació de 

la millora per tenir una visió més àmplia dels seus beneficis i les seves possibilitats en el 

context d’un curs sencer: “Penso que hauria sigut interessant que hagués sigut més llarg per 

veure l’evolució. “ (Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i professora de 

l’Emmb). De fet, l’especialista expressa de quina manera visualitza la continuïtat de la proposta 

d’ara endavant per acabar el curs: “Jo penso que no hi ha inconvenient i més en una escola que 

és força flexible. En una sessió podem trigar el que vulguem a cada part. Una sessió podem donar 

més pes a una part i en l’altra ho podrem compensar. Perquè també penso que molta estona 

tocant, també es cansen els nens.” (Reunió de tancament amb l’especialista). 

En canvi, la coordinadora també exposa algunes limitacions que considera importants a tenir en 

compte de cara a un futur: “Potser si ho haguéssim de tornar a fer, crec que hauria sigut 

important fixar-nos quan era més convenient pel tema d’introduir tècniques amb els 

instruments de corda. (...) Com que era el primer any era quelcom que no podíem preveure, 

però és una reflexió que considero interessant de cara al fet que s’incorporés en pròxims 

cursos.” (Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i professora de l’Emmb) 

De la mateixa manera, també se’n deriva la intenció d’ampliar-ho als contextos d’altres 

escoles:  

“A mi ara, el que m’agradaria és, per exemple, quan ens enviïs el dossier amb les 

activitats que vam fer, veure si això ho podem traslladar a altres grups com els de 
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l’escola Vedruna o a Gironella.” (Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte 

i professora de l’Emmb). 

“D’altra banda, la coordinadora m’ha explicat que va fer l’activitat amb l’audició de 

Delalande per treballar les dinàmiques amb altres escoles com la Vedruna i Gironella. A 

més, també m’ha comentat que li ha agradat molt la manera en com hem dut a terme 

la creació i ho comentarà amb la resta de professors que participen en el projecte 

perquè la creació sempre és quelcom que els costa introduir a les sessions dels 

Superfilharmònics. Ha comentat que li ha agradat perquè les altres vegades que ho 

havien fet dins del projecte, demanaven coses massa etèries i, per tant, els nens es 

perdien i no sabien per on començar.” (Diari de camp, Sessió 3, 08/03/2022). 

Per acabar, cal fer èmfasi en la idea que les diverses decisions preses i accions realitzades amb 

la meta d’assegurar la conjunció de tots els objectius, han mostrat uns resultats qualitatius d’un 

període concret i delimitat pel transcurs de cinc sessions. Aquesta brevetat ha permès evidenciar 

punts forts i elements a millorar de cara a la possibilitat que hi hagi permanència de les mesures 

i millores establertes. 
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6. Discussió dels resultats i conclusions 

L’anàlisi realitzada posa en manifest les evidències que demostren el grau de compliment dels 

objectius preestablerts en aquest treball, així com quines limitacions o quina perspectiva de 

futur dins del projecte Superfilharmònics sorgeixen a partir d’aquesta intervenció. Així doncs, a 

continuació s’inclou una síntesi de la implicació dels resultats dins del treball i en relació a la 

fonamentació teòrica sobre el qual s’ha construït. Alhora, com a tancament d’aquest marc 

d’intervenció dins de la modalitat Aps, s’incorporen les conclusions. 

Amb relació a la primera categoria d’anàlisi: la incorporació dels diversos contextos pràctics i 

les competències musicals dins de les sessions del projecte; s’ha constatat que les diverses 

professionals implicades en el projecte coincideixen amb la idea que la implementació de la 

millora ha demostrat que és possible fer més competencials les sessions, sense necessitat de 

perdre la naturalesa del projecte: la pràctica instrumental conjunta. De la mateixa manera, a 

través d’aquesta implementació, s’ha demostrat que la integració dels ensenyaments musicals 

a l’escola ordinària aporta beneficis i oportunitats als infants, concordant amb la visió de Navarro 

i Gustems (2019).   

Tot i això, s’ha evidenciat que hi ha determinades variables que han dificultat poder 

desenvolupar la implementació tal com estava plantejada inicialment com, per exemple, la 

temporització o la distribució espacial. Així com, s’ha constatat que alguns contextos musicals 

encaixaven millor amb la tipologia de projecte que d’altres. En són un exemple, els contextos de 

la cançó i la creació i les respectives competències. Probablement, aquestes dificultats podrien 

ser modificables augmentant l’anticipació. És a dir, a través de l’organització i l’adequació de la 

logística d’espai, temps i recursos, tal com recull Andreu (2012) en l’explicació del centre 

educatiu Oriol Martorell. 

Continuant amb la segona categoria d’anàlisi, la qual consisteix en el disseny DUA de forma 

col·laborativa amb les professionals implicades, cal destacar, en primer lloc, com les evidències 

mostren que el treball col·laboratiu i la designació de rols dins l’aula ajuda al funcionament dins 

d’aquesta, afavorint que hi hagi un major acompanyament dels alumnes. Aquesta major atenció 

facilita poder conèixer millor a cadascun dels alumnes. Fet que beneficiarà una millor pràctica 

docent, tal com defensa Onrubia (2009) en La educación inclusiva. 

Tot i això, es constata que el paper de l’especialista dins les sessions encara no està prou definit 

i es demanda una major contribució per part d’aquesta. També es confirma que el seu rol és 
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essencial per poder assegurar que el plantejament de les sessions atén a la diversitat de l’aula, 

ja que és qui coneix millor al grup classe. Tanmateix, per poder incidir en què hi hagi una major 

col·laboració entre les professionals del projecte, cal tenir en compte que hi ha hagut limitacions 

horàries per establir reunions conjuntes. Aquest fet posa en manifest que potser seria necessari 

tenir en compte, dins de la programació inicial del projecte, l’establiment de reunions 

periòdicament com a part d’horari lectiu, per assegurar la implicació de tothom. Això no obstant, 

la distribució de rols ha sigut molt positiva pel desenvolupament de les sessions, tal i com 

defensen Giné, Duran, Font i Miquel (2009) fent referència a la codocència com a estratègia per 

a la inclusió en el seu llibre La educación inclusiva. 

Altrament, cal esmentar que durant el transcurs de la implementació, es podia constatar un 

creixent interès en com estava funcionant el desenvolupament de les activitats. Aquest fet es va 

veure reflectit en què, d’una banda, ambdues mestres van recollir idees de les sessions per 

traslladar-les a altres aules, i de l’altra, algunes aportacions assenyalaven la importància 

d’observar noves perspectives i/o persones externes per eixamplar la pròpia visió didàctica. 

Aquesta reflexió coincideix amb la mirada que ofereix Díaz (2002). 

En segon lloc, referent a l'abolició de barreres mitjançant el Disseny Universal de l’Aprenentatge, 

cal destacar que basant-nos en els paradigmes de Solé (2017) i Onrubia (2009), el disseny de les 

sessions i la implementació d’aquestes va estar exempt de barreres i tots els alumnes van poder 

participar de manera activa i gaudint-ho. Cal esmentar, però, que la poca presència de l’alumne 

amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) no va permetre avaluar completament 

si les estratègies desenvolupades eren suficients per assegurar la participació de tothom. 

Altrament, a mitjans de la implementació van arribar a classe dos alumnes nouvinguts, els quals 

van poder participar activament en la resta de les sessions. Tot i això, les professionals 

consideren que el disseny incloïa molts suports i mesures d’atenció a la diversitat que haurien 

afavorit també la participació de l’infant amb NESE. En conjunt, es podria dir que la 

implementació responia al disseny DUA ja que, segons la perspectiva d’Orwis i McLane (1998), 

tant els materials instruccionals com les activitats han permès l’assoliment en diferents graus de 

tots i cadascun dels alumnes presents i diversos. 

D’altra banda, els diversos resultats mostren una tendència a l’alça de la implicació de les 

professionals del projecte amb el transcurs de les sessions. Una tendència que ajuda a tenir una 

visió positiva sobre les perspectives de futur d’aquesta implementació de millora. De fet, les 

interaccions amb les mestres, demostren una voluntat d’eixamplar aquesta proposta no només 

temporalment, sinó també traslladar-ho a altres escoles que segueixen el mateix projecte.  
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Aquesta mirada cap al futur m’ajuda a confirmar la bona elecció que ha sigut participar en la 

modalitat d’ApS, ja que poder veure una intenció de continuïtat del treball realitzat fins ara 

desperta un sentiment de satisfacció i plenitud. Haver fet aquest treball m’ha permès traslladar 

la teoria a una realitat pràctica, donant, així, un extra de significat a l’esforç realitzat. És a dir, la 

implicació per elaborar un TFG s’acaba traduint en un acte de contribuir de manera 

desinteressada, no només a un projecte, sinó també a la societat. 

Així doncs, a tall de conclusió, compondre aquest treball m’ha permès endinsar-me en un 

projecte musical que ja havia despertat el meu interès des del seu inici, però no només de 

manera teòrica, sinó que m’ha permès formar part d’aquest. He pogut fer-ho posant en joc tots 

els meus coneixements construïts durant el grau i exercir un paper actiu podent contribuir a la 

millora del seu funcionament. 

De fet, tot aquest procés, alhora, m’ha fet reflexionar sobre la importància d’entendre que 

qualsevol projecte sempre pot estar sotmès a millora i m’ha fet valorar com d’important és tenir 

una postura oberta i flexible envers el canvi i l’acolliment de visions externes objectives. A més 

a més, també considero que cal destacar la importància del context com a variable canviant dins 

de tota implementació. No existeix una fórmula única i independent per assegurar el bon 

funcionament d’una proposta, sinó que l’anàlisi conscient i una diagnosi periòdica serà el que 

permetrà l’evolució i el creixement d’un projecte, encara que aquest pugui tenir molt potencial 

ja des d’un inici. 

Així mateix, del conjunt del TFG m’agradaria destacar com la construcció progressiva d’aquest 

m’ha fet anar desenvolupant competències com la resiliència, per adaptar-me als diferents 

imprevistos que han anat sorgint, o l’assertivitat i l’esperit crític, per ser capaç d’analitzar i 

argumentar els punts subjectes a millora treballant en comú amb les professionals del projecte. 

També considero imprescindible referir-me al creixement de la convicció pròpia i el 

desenvolupament de la meva seguretat per poder fer arribar als altres que, tot allò que s’està 

fent, té un propòsit real i significatiu. De la mateixa manera, aquesta seguretat es 

retroalimentava amb la il·lusió i motivació in crescendo que emanava tant dels mateixos 

alumnes, quan veia que estaven gaudint i aprenent, com amb l’agraïment per part de les 

professionals. 

Nogensmenys, també és rellevant com ha influït l’elaboració d’aquest treball en l’assentament 

conceptual i competencial adquirit durant aquest últim curs en la menció de música. He pogut 

dur a la pràctica directa molts dels coneixements i habilitats construïts durant aquest curs:  
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planificació, anàlisi musical, didàctica, etc. Tots ells m’han aportat les eines per proposar un 

disseny de les sessions de qualitat i que tingués potencial per ser transferible a altres contextos. 

Finalment, el desenvolupament d’aquest treball m’ha permès conèixer persones que pertanyen 

al món educatiu professional i aprendre d’elles. També, adquirir experiències d’aula amb tot el 

que això comporta, no només de planificació, sinó també a escala de gestió d’aula i de didàctica. 

El més rellevant de tot, però, és que el global de l’experiència m’ha fet constatar que el món 

educatiu és el lloc on jo vull estar. 
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Annexos: 

Annex 1: Pla de treball 

En aquest apartat es pot observar el procés que s’ha seguit per l’elaboració d’aquest TFG.  

 
Octub

re 
Nove
mbre 

Dese
mbre 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Tria de la temàtica          

Contacte amb l’entitat          

Observació del projecte a 
dues escoles          

Diagnòstic i plantejament 
inicial de la proposta de 

millora 
         

Reunió coordinadora Emmb 
i tutor TFG          

Redacció dels objectius          

Signatura del conveni          

Marc teòric: recerca 
bibliogràfica          

Plantejament metodològic          

Esbós de disseny d’activitats 
i organització de les sessions          

Trobada amb les mestres 
per consensuar el disseny 

general de les sessions 
         

Trobades setmanals per 
establir el funcionament de 

la següent sessió 
         

Intervenció          

Anàlisi i avaluació          

Redacció del TFG          
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Annex 2: Bases del projecte 4cordes 

El projecte 4cordes s’inicia l’any 2009 a l’escola Germanes Bertomeu de Rocafonda (Mataró) i 

s’amplia a la mateixa ciutat per part de la cooperativa Musicop. Consisteix en una pràctica 

artística en la qual l’orquestra s’incorpora dins del context escolar i té com a objectius no només 

desenvolupar qüestions tècniques instrumentals, sinó també afavorir el desenvolupament de 

competències personals i emocionals. 

Per entendre millor com funciona el projecte i com es duu a terme, Rubio i Serra (2016) 

expliquen que en el projecte 4cordes el paper dels mestres és, en la primera presa de contacte, 

saber detectar el potencial del grup per reorganitzar instantàniament el programa que s’ha 

planificat en les reunions setmanals. Una de les característiques del projecte és entrenar el 

talent personal i augmentar, en la mesura del possible, les capacitats que s’han de desenvolupar 

per potenciar-lo. Per aquesta raó, es valora l’observació del grup com a un sol organisme, quines 

són les dinàmiques que es creen de manera individual, interpersonal i grupal. 

L’objectiu de les sessions és donar als alumnes l’oportunitat d’iniciar-se, explorar i descobrir 

l’experiència. Per aquesta raó, les activitats són d’una banda, d’introducció i motivació, i de 

l’altra, de desenvolupament, elaboració, construcció de significats i de reflexió. L’estructura 

d’aquestes segueix sempre el mateix patró: un ritual de benvinguda, l’escalfament, 

desenvolupament de l’activitat, una audició i un joc. 

L’espai on es desenvolupa el projecte es prepara prèviament i es deixa lliure d’obstacles. Els 

instruments es col·loquen de manera ordenada, de manera que cada infant ja sap quin és el seu 

instrument. Els alumnes es disposen en forma de dos semicercles i no hi ha taules ni cadires. 

El repertori del projecte 4cordes es dissenya tenint en compte l’àrea del desenvolupament 

pròxim dels infants. Es procura que dins de la planificació s’incorporin dificultats tècniques 

accessibles, perquè valoren el fet que hi hagi amb cada obra un repte per la superació d’algun 

element musical o instrumental. 

En un primer moment, les obres que s’interpreten estan escrites gairebé sempre a l’uníson i són 

un acompanyament d’una melodia principal que toca un dels professors. D’aquesta manera, 

s’aconsegueix que els infants tinguin un primer contacte positiu amb la percepció d’èxit i qualitat 

musical. 
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En tot moment es procura establir un codi musical com a dinàmica de gestió de grup i es percep 

el conflicte com a element indispensable per a l’autoregulació i l’aprenentatge entre els 

alumnes. De la mateixa manera, també es busca crear cohesió grupal per dirigir i acompanyar 

tant l’aprenentatge social com l’artístic. 

Finalment, es dona especial importància al fet de dur a escena el resultat artístic, no només com 

a fi d’un procés, sinó també per donar veu als nens i que puguin viure l’experiència. 

El fet de formar un conjunt instrumentar a l’escola primària suposa “contribuir a la 

democratització de la pràctica artística, a la generació de noves formes de relació entre 

l’alumnat i de creació de vincles i oportunitats de participació activa entre ciutadans amb 

bagatges culturals diversos” (Rubio et al., 2016, p. 23).  
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Annex 3: Diari d’observació diagnòstic 

A continuació es troba el recull de dades realitzat a partir de l’observació de quatre sessions 

del projecte Superfilharmònics: dos sessions amb grup partit a La Vedruna i una sessió a Santa 

Eulàlia. El disseny de la sessió va ser el mateix per els grups de tercer, tant de l’escola La 

Vedruna com l’escola Santa Eulàlia. L’únic disseny que va variar va ser el del grup de quart a 

l’escola Santa Eulàlia. 

Escola La Vedruna: 09/11/2021 

Dos grups de tercer: 

Exemple de seqüència d’activitats de la classe de tercer que es va fer en les dues escoles: 

1. Escalfament i estiraments amb audició (Grieg: “In the Hall of the mountain King) 

2. Pràctica instrumental: 

0. Treure instruments i preparar 

1. Repassar última cançó treballada: Aguts i greus 

2. Cançó de les 4 cordes: els 4 instruments i les cordes (silencis i ritmes) 

3. Cançó del singlot: Forte / Piano/ Mezzoforte 

3. Joc: Fred i calent amb dinàmiques → S’amaga un objecte i els alumnes interpreten 

amb dinàmiques per indicar al company si s’acosta o s’allunya de l’objecte que 

busca. 

 

 

La classe es divideix en dos grups per fer els superfilarmònics, així queden un grup de 12 i un 

de 13. Hi ha dos alumnes que fan violí a l’escola de música i reclamen més dificultat.  

La mestra especialista de música participa de manera activa dins la classe i ajuda als alumnes 

que alguna vegada es perden. 

Tots coneixen molt bé les rutines i tenen clar què se’ls demana en cada moment. Es nota que 

tenen ben assolides les cançons que han anat treballant. En general tenen molt respecte pels 

instruments i participen molt amb les professores de música.  

Hi havia un alumne que sabia molts compositors i ha dit molts noms 

Ja havien treballat prèviament l’audició que ha seleccionat la mestra de música i explicaven 

la història d’aquesta (els trolls i la princesa). 

Sabien reconèixer bé els instruments de l’audició però no han sapigut identificar el fagot. 

Responien bé a les crides d’atenció de les professores. Les professores donen força feedback 

positiu i es mostren carinyoses. També hi ha un ambient relaxat en el qual es fa broma amb 

freqüència. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4nMUr8Rt2AI
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Escola Santa Eulàlia: 09/11/2021 

Grup de tercer: 

Dins la classe són 25 alumnes. En l’entrada a l’aula la professora de contrabaix els demana 

una contrasenya perquè puguin entrar (pregunta d’algun contingut anterior). Mentrestant, la 

professora de violí (la coordinadora) toca i els alumnes saben que han de situar-se a lloc 

escoltant la música i respectant la seva interpretació. 

Hi ha un infant amb necessitats especials que no participa mai a la classe. Està assegut tota 

l’estona amb la mestra especialista i aquesta li demana coses que no tenen a veure amb el 

que està succeint amb la resta d’alumnes. A més a més, aquest fet dificulta molt que hi hagi 

silenci a la classe. 

La professora de contrabaix ha intentat fer-lo participar i la mestra especialista ha comentat 

davant de tot el grup que estava una mica revoltat i que hi havia hagut un canvi cap a negatiu 

des de l’inici de curs. 

L’especialista ha donat a l’infant unes claus perquè pogués intervenir però les ha acabat 

tocant ella durant tota la sessió.  

L’especialista s’ha encarregat de mostrar una audició d’un tango interpretada per un acordió 

i n’ha portat un per mostrar-lo als infants. 

Escola Santa Eulàlia 

Grup de quart: 

Amb aquest grup hi ha dos professors de l’Emmb diferents.  

La seqüència de la sessió ha sigut més centrada en la pràctica instrumental que la de tercer. 

Han iniciat amb un escalfament mentre el professor interpretava una peça musical i, a 

continuació, han estat aprenent l’escala de Re Major durant la resta de la sessió. 

Hi ha una alumna que tampoc participa a la sessió. De fet, l’especialista estava malalta i no hi 

havia ningú que l’acompanyés així que jo m’he quedat amb ella. Sovint es posava al centre de 

la classe i mostrava ganes de participar però em demanaven que li donés un full perquè 

pogués dibuixar. M’han explicat que normalment l’especialista preparava una fitxa per a ella. 
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Annex 4: Disseny de les sessions 

A continuació es mostra la programació dissenyada de manera conjunta amb les professionals 

que participaven a les sessions. També s’inclou un quadre resum amb els contextos, conceptes 

i competències musicals treballades en major o menor profunditat. 

Sessió 1 

Contextos musicals Conceptes musicals Competències 

Audició. 

Cançó i veu. 

Dansa i moviment. 

Pràctica instrumental. 

- Satisfacció i emoció estètica. 

- Reconeixement de timbres i 

famílies instrumentals. 

- Diàlegs musicals. 

- Identificació d’estructures 

musicals. 

- Reconeixement i representació 

d’elements musicals a través del 

moviment corporal. 

- El vals: mètrica ternària. 

 

• Competència 2. Utilitzar elements bàsics 

dels llenguatges visual, corporal i musical i 

estratègies per comprendre i apreciar les 

produccions artístiques.  

• Competència 3. Comprendre i valorar 

elements significatius del patrimoni artístic 

proper, de Catalunya i d’arreu. 

 

Activitats 

1 Danse des Cygnes: Aquesta peça clàssica forma part d’El llac dels cignes, el primer ballet 

que va compondre Txaikovski. En aquest arranjament (del CD de l’Auditori - Tutti Fan 

Piu), l’acordió (portat pel cigne negre) i el clarinet (portat pel cigne blanc) emprenen un 

diàleg que podem seguir senyalant cada instrument quan pren el protagonisme 

mitjançant una il·lustració que oferirà un suport visual pels infants. De mateixa manera, 

aquest diàleg l’accentuarem aprenent 4 frases que direm per sobre la música: 

Ara sona el clarinet 

i contesta l’acordió, 

torna a sonar el clarinet, 

i l’acordió respon més poc a poc… 

A continuació ens movem per la classe escoltant l’audició deixant que els alumnes es 

moguin lliurement, però fent de model accentuant el ritme ternari del vals. Cada 

vegada que apareix el diàleg els demanem que s’aturin i diem les frases rítmiques. Els 

demanem que es desplacin seguint la melodia principal i adequant els seus moviments 

i el desplaçament per l’espai en funció d’aquesta. 

Per fer un segon anàlisi, ens posem en rotllana i donem dos mocadors de colors oposats 

a cadascú. Demanem que imitin a la mestra i que diguin les frases apreses quan escoltin 

els diàlegs entre els dos instruments. D’aquesta manera ajuntem els tres elements 

https://drive.google.com/file/d/1mad9D0lT3HNHttHGnTKteGlKl18iYmgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YIcFAGhVRK7AUFaDq1QBlrkkKB0ULT_s/view?usp=sharing
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principals a destacar de l’obra: el ritme ternari del vals, el diàleg entre ambdós timbres 

i l’estructura mitjançant els diferents moviments. 

Intro A A B A’ A’ C Coda 

Ens 

movem de 

costat a 

costat fent 

el pas 

ternari del 

vals. 

Balanceig 

dels 

mocadors 

+ girs 

amunt de 

cadascun 

del 

mocador. 

Balanceig 

dels 

mocadors 

+ girs 

amunt de 

cadascun 

del 

mocador. 

Mocadors 

endavant i 

endarrere 

+ els fem 

girar quan 

hi ha el 

diàleg 

(aquesta 

vegada 

2entre 

violoncel i 

clarinet) 

Balanceig 

dels 

mocadors 

+ girs 

amunt de 

cadascun 

del 

mocador. 

Passos més 

grans per 

l’acompan

yament. 

Demanem 

si algú vol 

fer de 

clarinet → 

moviment 

ascendent. 

Balanceig 

dels 

mocadors 

+ girs 

amunt de 

cadascun 

del 

mocador. 

Passos més 

grans per 

l’acompan

yament. 

Demanem 

si algú vol 

fer de 

clarinet → 

moviment 

ascendent. 

Fem baixar 

poc a poc 

el mocador 

del 

clarinet. 

Fem baixar 

poc a poc 

el mocador 

de 

l’acordió. 

Si algú vol 

pot 

representa

r 

l’acompan

yament. 

Aixequem 

des del 

terra una 

miqueta 

els dos 

mocadors, 

fent èmfasi 

al ritme de 

la coda. 

 

Els preguntem a veure si han detectat algun element que no hem tingut en compte: - 

Falta algun instrument a la il·lustració? -  L’acompanyament canvia i el violoncel té un 

paper important en aquest segon pla sonor. Ho podem relacionar amb el canvi de 

caràcter: A pizzicato + B arco + A’ arco i escala asc (clarinet) + C escala asc. 

2 Pràctica instrumental: El Despertador 

3 Dansa Hongaresa núm 5: En aquesta activitat analitzem l’estructura de la peça a 

través de la imitació d’un moviment. Contextualitzem l’obra en el context de l’Hongria 

del segle XIX, amb Brahms com un dels principals representants del romanticisme. Ens 

convertim en cuiners que hem de preparar una pasta tradicional hongaresa (els 

Langos). Cada tema de l’obra es diferencia a través de la tipologia de moviments: en la 

primera (A) amassem, en la segona (B) l’acabem de preparar i, en la tercera (C), un 

ratolí ens la vol robar. Els diferents moviments es faran tenint en compte els diversos 

elements rítmics i melòdics de la peça, que serviran de base per comprendre quina és 

la mètrica (així com la pulsació i la seva subdivisió). De mateixa manera, en la dansa 

s'incorporen altres elements característics com són els 

canvis de tempo i les intensitats. 

https://drive.google.com/file/d/1vnVOZaNAW2z93v9uFwv0uhUx8jEkRvpx/view?usp=sharing


 

40 
 

Tot i que tota l’activitat es duu a terme mitjançant la imitació, es contempla 

que al final d’aquesta la mestra pugui mostrar el musicograma i guiï als 

alumnes cap a un procés d’anàlisi dels elements que hi apareixen i com els 

moviments realitzats 

van d’acord amb l’acompanyament de la peça.  

 

 

Sessió 2 

Contextos musicals Conceptes clau Competències 

Audició. 

Dansa i moviment. 

Pràctica instrumental. 

Diàlegs musicals. 

Reconeixement i representació 

d’elements musicals a través del 

moviment corporal. 

Pulsació i mètrica. 

Melodia: imitació – contrast. 

Intensitat del so: Dinàmiques. 

Identificació d’estructures 

melòdiques. 

• Competència 2. Utilitzar elements bàsics 

dels llenguatges visual, corporal i musical i 

estratègies per comprendre i apreciar les 

produccions artístiques.  

• Competència 3. Comprendre i valorar 

elements significatius del patrimoni artístic 

proper, de Catalunya i d’arreu. 

• Competència 5. Emprar elements bàsics del 

llenguatge visual amb tècniques i eines 

artístiques per expressar-se i comunicar-se. 

Activitats 

1 Escalfament per imitació joc del mirall: Alegria (fins min.3:22) → Demanarem als infants 

que es col·loquin per parelles mirant-se de cara com si fossin un mirall. A continuació 

hauran de triar qui té el rol de reflex, el qual s’intercanviarà quan la mestra ho indiqui. 

El que guia haurà de fer passos d’escalfament mentre el reflex l’imita. Cada vegada 

anirem deixant més autonomia perquè siguin ells mateixos qui decideixin quan canviar 

de rol, demanant-los que escoltin atentament per detectar quan hi ha els finals de 

frase. 

 

2 Audició Aire en Eco - Delalande: Partint de la idea del mirall, donarem a cadascú de la 

parella una pandereta o un pandero i escoltarem la música portant la pulsació. Mentres 

ho fem demanarem que busquin seguir les dinàmiques que escolten amb l’instrument 

de percussió que tenen. Demanarem que agafant els instruments amb la mà dreta, un 

membre la col·loqui a dalt i l’altre a baix. A continuació els explicarem que l’audició 

https://drive.google.com/file/d/1EAmcS080XvOhafoJYlW6Jrc_4gPtRyje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ryfSj9L_WFCwZ1dpVrLMLzy5yGW_aCEt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FDZKrL-B-BU
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manté aquesta idea de diàleg però com si fos un eco. Serà important, però, que es fixin 

si totes les frases són iguals, en quins moments canvia, com ho fa, etc. Així doncs, 

primer demanarem que cadascú toqui la pandereta del company quan soni el forte o 

quan soni el piano. Posteriorment farem una reflexió sobre les dificultats que han sorgit 

i si les frases eren regulars. 

Estructura: 

 

4 4 4 4 2 2 4 4 

 

4 4 4 4 2 2 4 4 

 

4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 

 

4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 

 

També parlarem de les dinàmiques observant si canvien i interpretant-ho una altra 

vegada seguint les variacions d’intensitat. 

3 Pràctica instrumental: El Cangur 

4 Dansa Hongaresa nº 5: repassarem els moviments apresos en la sessió anterior i els 

observarem representats al musicograma. A continuació, hauran d’aixecar els cartells 

quan sentin el tema musical corresponent. 

 

Sessió 3 

Contextos musicals Conceptes clau Competències 
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Cançó i veu. 

Audició. 

Dansa i moviment. 

Pràctica instrumental. 

Creació 

Reconeixement i representació 

d’elements musicals a través del 

moviment corporal. 

Reconeixement tímbric. 

El concert: solo – tutti. 

Diàlegs musicals: suspensiu – 

conclusiu. 

Pulsació i ritme. 

Recursos expressius. 

Creació melòdica. 

• Competència 2. Utilitzar elements bàsics 

dels llenguatges visual, corporal i musical i 

estratègies per comprendre i apreciar les 

produccions artístiques.  

• Competència 3. Comprendre i valorar 

elements significatius del patrimoni artístic 

proper, de Catalunya i d’arreu. 

• Competència 6. Interpretar música vocal i 

instrumental amb els elements i recursos 

bàsics del llenguatge musical. 

• Competència 8. Improvisar i crear amb els 

elements i recursos bàsics dels diferents 

llenguatges artístics. 

Activitats 

1 Escalfament per imitació amb l’audició: Concert per dues trompetes 3er mov - Vivaldi. 

Tots els alumnes es col·loquen mirant a la mestra i aquesta els demana que segueixin 

tots els moviments que fa ella escoltant atentament la música. 

Els moviments es guien en funció del diàleg entre les trompetes solistes i l’orquestra de 

corda: 

- Marquem l’acord fent tres cops (canell, colze i espatlla) 4 compassos a cada 

braç. 

- Marquem el ritme que fa l’orquestra donant-nos copets a les cames seguint les 

frases: una frase donant copets per davant i l’altra per darrere. 

- Estirem un braç fins que s’acaba una frase - ens toquem ràpidament les cames 

(facilitant que detectin perquè estem fent aquests moviments) -  i estirem 

l’altre braç. 

- Tornem a marcar el ritme de l’orquestra a les cames. 

- Donem voltes als canells, fent que cada canell representi una trompeta. 

- Donem tres cops a les cames marcant l’acord que aquesta vegada fa 

l’orquestra. 

Reflexionem sobre els timbres que hem escoltat a l’audició i quin paper tenien dins 

d’aquesta. 

2 Aprenem la dita Caram d’on vens: Ho fem primerament per repetició i després dividim 

la classe en dos per fer pregunta i resposta. Juguem amb les dinàmiques i la 

https://drive.google.com/file/d/1hU8vxWPc38ysIWnKo7HpK8L86mW3LkS1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1l45x0kYTGb0LUTy1knxMcfjnFHq-PYn4ebANadyYQAc/edit?usp=sharing
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interpretació. Els demanem que tinguin en compte l’entonació i els fem reflexionar 

sobre com ho fan perquè soni a pregunta o a resposta 

3 Pràctica instrumental: repàs del cangur. 

4 Exercici de creació amb el ritme de “Caram d’on vens”. A continuació piquem bé el 

ritme perquè l’interioritzin i els demanem que per parelles creïn una petita melodia 

amb la frase que els toca. L’única consigna és que els que facin la pregunta hauran 

d’acabar amb la nota LA i els que responguin amb la nota RE. 

 

Sessió 4 

Contextos musicals Conceptes clau Competències 

Audició. 

Dansa i moviment. 

Pràctica instrumental. 

Reconeixement i representació 

d’elements musicals a través del 

moviment corporal. 

Lectura del pentagrama: Notació 

musical. L’arpegi. 

Estructura simultaneïtat del so:  

harmonia. 

Diàlegs musicals: continu – pausat. 

Pulsació i ritme. 

 

• Competència 1. Mostrar hàbits de 

percepció conscient de la realitat visual i 

sonora de l’entorn natural i cultural. 

• Competència 2. Utilitzar elements bàsics 

dels llenguatges visual, corporal i musical i 

estratègies per comprendre i apreciar les 

produccions artístiques.  

• Competència 6. Interpretar música vocal i 

instrumental amb els elements i recursos 

bàsics del llenguatge musical. 

Activitats 

1 Escalfament per imitació amb l’audició: Concert per dues trompetes 3er mov - Vivaldi. 

Repassem les conclusions que vam extreure el dia anterior, fent èmfasi amb els timbres 

i el diàleg entre les trompetes i l’orquestra. També focalitzem l’atenció en el moment 

que piquem tres vegades als braços: té alguna relació amb la música? 

Mostrem el musicograma a la pantalla i els instruments. 

2 - Presentació de les notes musicals amb els cartells manipulatius. A continuació, 

expliquem als alumnes que acompanyarem el tema principal de les trompetes 

acompanyant-los, seguint la partitura de Vivaldi. Per fer-ho, en primer lloc 

presentarem la partitura en paper i exploraré quins coneixements previs tenen. 

Després presentaré els cartells perquè tots puguin veure-ho millor i mourem 

les notes perquè entenguin que el que tocarem són acords desplegats. També 

https://drive.google.com/file/d/1hU8vxWPc38ysIWnKo7HpK8L86mW3LkS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kb0iKVnpQ_eANGvvac5g6x6AoKTYenbj/view?usp=sharing
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explorarem quines notes pot tocar cada instrument amb les notes que ells ja 

coneixen. 

 

DO  Violes i violoncels 

MI Violins i contrabaix 

SOL Tots junts 

SOL Tots junts 

LA Tots junts 

SI Mestres 

RE Mestres 

FA Mestres 

 

- Tot seguit, demanarem si algú vol fer de director per guiar la lectura. El director 

podrà manipular els cartells per fer que toquin només violoncels i violes o bé 

violins i contrabaix. 

- Després d’haver jugat una estona amb els cartells, tornarem a reprendre la 

partitura per veure com la podem llegir. Així doncs, guiarem la interpretació 

fent jo de directora. 

- Finalment interpretarem l’inici de la peça seguint la partitura i els cartells. 

També podem demanar que algun infant s’encarregui de dirigir als altres amb 

els cartells, tot seguint la partitura. 

3 Audició Baby it’s cold outside amb la pulsació: mitja classe segueix la veu masculina i 

l’altre meitat la femenina. Fem una reflexió sobre com és el diàleg. 

 

Sessió 5 

Contextos musicals Conceptes clau Competències 

Audició. 

Dansa i moviment. 

Pràctica instrumental. 

Reconeixement i representació 

d’elements musicals a través del 

moviment corporal. 

Reconeixement tímbric. 

Diàlegs musicals. 

Diàlegs musicals: continu – pausat. 

Pulsació i ritme: mètrica ternària. 

• Competència 1. Mostrar hàbits de 

percepció conscient de la realitat visual i 

sonora de l’entorn natural i cultural. 

• Competència 2. Utilitzar elements bàsics 

dels llenguatges visual, corporal i musical i 

estratègies per comprendre i apreciar les 

produccions artístiques.  

https://drive.google.com/file/d/1s9Sega68EHnydrmiTX0ySCMHD705wpcb/view?usp=sharing
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Activitats 

1 Iniciem la classe col·locant-nos asseguts en rotllana i demanem als alumnes que 

escoltin molt atentament la música (The Waltzing Cat) i segueixin els moviments que 

farà la mestra. Ho introduïm d’una forma atractiva i misteriosa demanant-los que es 

fixin bé sobre quin animal ens parla la música i quina història s’amaga darrere 

d’aquesta. A continuació amb la música la mestra guia els moviments i posteriorment 

fem una reflexió sobre les diferents accions que feia el gat i com canviava el caràcter 

de la música en cadascuna. 

Tot seguit, la mestra agafa el cabdell de llana i fa un so de “MIAU” seguint el moviment 

del cabdell: estirant el fil i movent-lo amunt i avall per fer sirenes d’escalfament. La 

mestra li passa el cabdell a la falda de l’alumne del seu costat. 

Anem passant el cabdell i afegim un tercer temps, demanem que marquin molt bé el 

primer i explorem si coneixen alguna peça amb aquesta mètrica. 

2 A continuació posarem l’audició Wallflower i seguirem marcant aquest ritme (sense el 

cabdell per poder centrar més l’atenció), fent èmfasi en picar una mica més fort quan 

piquem a la nostra falda. Mentres ho fem, demanem als infants que escoltin 

atentament a veure si poden sentir aquest ritme en l’audició i quins timbres 

l’interpreten. 

3 Pràctica instrumental: Vals. El dit 1. 

4 Dansa de tancament: Xahrazad → Dansa extreta d’una proposta d’unitat didàctica de 

l’Anna Riera. 

 

  

https://open.spotify.com/track/5TaVTBfvWX4wWtAB7nDaKQ?si=6ddfec785535459a
https://open.spotify.com/track/1jExlbW0RhRCBTQG52jVgB?si=63cb4c4f36c14293
https://open.spotify.com/track/6EIg5Ib4TutBi87Rn43lG0?si=f22c5aaa879d470c
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Annex 5: Actes de les reunions 

En aquest apartat s’inclouen les diverses reunions fetes durant el transcurs de l’elaboració del 

treball: les dues reunions prèvies per detectar les necessitats i les reunions periòdiques amb 

ambdues mestres. 

Reunió 1 (reunió prèvia): 28/10/2021 

Coordinadora del projecte (MR) i Alba Flores 

Trucada telefònica 

• Primera posada en contacte. 

• Informació sobre el projecte dels Superfilharmònics. 

• Necessitats que percep la coordinadora. 

• Possibles vies d’intervenció. 

La MR comenta que té una visió d’obertura del projecte per ser cada vegada més proper a les 

escoles. Comenta que el seu objectiu és fer créixer la possibilitat de que tots els infants de 

totes les escoles del territori puguin tenir accés a la pràctica instrumental grupal. Expressa la 

necessitat de que tothom qui participi en el projecte cregui en ell i el desenvolupi amb la 

il·lusió de contribuir a que aquest objectiu sigui possible. 

M’explica com s’ha desenvolupat el projecte al llarg dels últims 6 anys i comenta que tenen 

perspectiva d’allargar-lo per garantir una continuïtat del projecte i perquè els infants puguin 

seguir tocant amb l’orquestra de manera gratuïta. Per aquesta raó aquest any s’ha iniciat una 

extraescolar gratuïta perquè els infants que ja han passat a cicle superior puguin seguir amb 

el projecte a l’escola de música de Berga (Emmb). Actualment, el projecte es duu a terme a 

diverses escoles del Berguedà, com Santa Eulàlia, Sant Joan, la Vedruna, l’Escola de Gironell i, 

Sant Jordi de Cercs. 

Actualment, a cada escola hi ha dos professors de corda de l’Emmb que coincideixen a l’aula 

amb l’especialista de música respectiu a cada centre. En aquest últim curs han volgut 

estructurar més les sessions com a conseqüència d’una necessitat detectada els últims anys. 

Com que els professors varien en funció de cada grup, hi havia una tendència a que el treball 

que es feia en els diferents centres estigués poc unificat. Així doncs, el patró que es va establir 
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per al funcionament de les sessions és d’un escalfament dirigit per l’especialista, una part 

central de part instrumental i una activitat de tancament més lúdica i flexible segons les 

necessitats que sorgeixin en cada sessió. 

L’estructuració que es fa dels diversos continguts durant el curs, en el cas dels grups que fan 

tercer, és: treball amb cordes a l’aire amb tècnica pizzicato durant el primer trimestre; 

s’introdueix els dits durant el segon trimestre; finalment, en el tercer trimestre es combinen 

dits i arquet. També s’estableix una mostra musical trimestralment per poder presentar a les 

famílies el treball que s’ha fet i proporcionar als infants l’experiència de tocar en un conjunt 

musical davant d’un públic. 

La coordinadora menciona algunes necessitats que ella detecta i/o que considera que jo 

podria intervenir-hi per al seu desenvolupament. Entre elles s’inclou la necessitat de formació 

i eines per conduir un grup gran d’aula, fent èmfasi en tècniques de gestió d’aula. També 

menciona la voluntat de començar a iniciar als infants en la lectura de partitures. A més a més, 

també considera que gairebé mai fan activitats de moviment com la dansa, ni creació per 

manca de temps i espai. 

La coordinadora em proposa anar a observar algunes sessions per poder veure com és el 

funcionament i en quines vessants jo podria intervenir. Així doncs, establim les dates en que 

jo aniré i pactem un treball col·laboratiu per propulsar una millora dins d’aquest projecte. 

 

Reunió 2: 21/01/2022 

Coordinadora del projecte (MR) i Alba Flores 

Trucada telefònica 

• Concretar les dates d’intervenció. 

• Explicació de la MR de la programació ja establerta del projecte dels 

superfilharmònics. 

• Proposar activitats diverses, sense necessitat de concertades, per a incloure dins de 

les sessions. 
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• Consensuar una estructura de les sessions que combini la programació ja establerta 

amb la intervenció. 

• Encaminar les propostes d’activitats cap als objectius que volem aconseguir. 

Concretem que començaré la intervenció un cop hagi finalitzat l’estada intensiva de 

pràctiques i, per tant, serà a partir del febrer tots els dimarts, amb una durada de 6 sessions 

consecutives. 

La MR m’explica que tenen programat treballar 5 cançons durant tot el segon trimestre, però 

com que escau que té 13 sessions comenta que hi ha força marge d’intervenció. Per tant, la 

meva intervenció pot ocupar aproximadament la meitat de cada sessió. 

De les 5 peces que preparen, em concreta 3 cançons de les quals m’enviarà la partitura. La 

primera peça consisteix en un vals en que introduiran el dit 1. La segona peça és 4/4 i té forma 

ternària (ABA), en la qual la MR interpreta la part B solista. Finalment la tercera peça és una 

cançó de cowboys que acostuma a motivar-los molt.  

Li faig una proposta d’activitats diverses per veure si els agrada la línia d’intervenció que tinc 

pensada i la MR em comenta que pensa que afavorirà a que el projecte avanci i em proposa 

també altres activitats i/o modificacions d’algunes d’elles perquè concordin amb la 

programació que ja hi havia establerta. Quedem que seguiré recollint activitats que puguin 

ser-nos interessants sabent la programació ja establerta del context de pràctica instrumental 

i la mirarem conjuntament en la següent trobada. 

D’altra banda em comenta que l’estructura de les sessions habitualment (tal i com vaig poder 

observar) és una primera part breu d’escalfament, una part central extensa de pràctica 

instrumental i, finalment, una activitat més lúdica d’alguna temàtica musical. 

Per acabar la reunió concertem la següent trobada i acordem que encaminarem el disseny de 

les sessions amb la cançó de pràctica instrumental com a eix central, però amb flexibilitat per 

treballar tot el que creiem necessari i adequat. De fet, concretem quins són els contextos 

musicals que cal potenciar més, d’acord a les necessitats del projecte i de les possibilitats amb 

el temps i l’espai. També comentem la importància d’iniciar el disseny tenint en compte que 

ha de ser sense barreres. 
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També comento la necessitat de procurar que l’especialista sigui present a les futures 

reunions per procurar garantir que el disseny el fem mitjançant la codocència. 

 

 

Reunió 3: 31/01/2022 

Coordinadora del projecte (MR) i Alba Flores 

Vídeotrucada 

• Presentar les activitats sorgides de les propostes anteriors. 

• Parlar de la situació actual (confinaments). 

• Fixar la temporització de les activitats de les 3 primeres sessions. 

• Concretar les dates i el funcionament de les reunions. 

• Concretar les pautes d’acció dins del disseny DUA. 

• Procurar el contacte amb la MS (especialista de música) per poder fer un disseny 

mitjançant la codocència. 

He mostrat a la MR l’organització provisional que havia fet de les diverses sessions, recollint 

les idees que van sorgir a l’altra reunió. Hem estat parlant de cadascuna de les activitats i quin 

paper podien tenir dins la sessió. Hem comentat que és bona idea ajuntar-les per eixos 

temàtics segons la cançó que estiguessin tocant en cada moment, però que aquest fet provoca 

que el plantejament que fem ha de ser flexible per poder allargar o escurçar el nombre de 

sessions dedicat a cadascuna de les cançons.  

D’altra banda, la MR ha comentat una modificació de l’ordre de cançons que aprendran, de 

manera que el vals l’hem situat cap a les últimes sessions i, per tant, les activitats que havíem 

programat per aquestes. De la mateixa manera, em comenta que al repertori de cançons 

s’afegeix una que es diu el despertador, però hem decidit que seguirem amb els mateixos 

eixos temàtics i l’enllaçarem amb les activitats pensades per treballar els diàlegs musicals, ja 

que hi són presents en gairebé totes les cançons que fan. 

D’altra banda, hem reestructurat la seqüència que he presentat perquè comptant l’estona 

d’arribada, posada a lloc i l’estona per recollir els instruments, havíem plantejat masses 
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activitats. Així doncs, hem arribat a la conclusió que era adient tenir forces recursos però 

limitar la programació, encara que enllacem les sessions. A més, també hem comentat que ja 

que havíem plantejat activitats interessants que finalment no podrem fer, estaria bé crear 

com a producte del projecte un dossier recull de les activitats, tant les que acabarem fent, 

com les que no tindrem temps. D’aquesta manera, es podrà aprofitar en altres cursos o altres 

professors que també participen en el projecte en altres escoles. 

D’altra banda, també relacionat amb la temporització hem comentat que seria important que 

la MR parli amb l’escola per tenir controlat si durant aquestes sessions hi ha alguna excursió 

o sortida, sobretot per evitar quedar-nos a mitges amb sessions contigües.  

Com a recordatori la MR ha comentat que seria important contemplar en la programació la 

necessitat de no trencar amb una primera part d’estiraments i escalfaments. Ha especificat 

que potser no és indispensable que sigui en totes les sessions, si en algun cas cal prescindir-

ne, però creu que en la programació inicial que hem plantejat caldria tenir-ho més en compte. 

D’altra banda, també hem comentat que cal tenir una anticipació setmanal dels materials que 

seran necessaris per poder agafar-los de qualsevol de les dues escoles. Tot i això, hem quedat 

que jo seré la que m’ocuparé de crear-los quan sigui necessari, però que puc disposar de tots 

els seus recursos. 

També li he comentat la necessitat d’establir una comunicació amb l’especialista, ja que fins 

ara no ha sigut possible. Hem quedat en que em passarà el seu número per quedar d’alguna 

manera i establir unes petites reunions periòdicament. Sobretot és indispensable la seva 

participació per garantir que la programació que fem no comporta barreres per cap dels 

alumnes. Per aquesta raó, serà necessari que ens expliqui si en els casos de PI caldrà algun 

tipus d’adaptació, si veu adequades totes les activitats que proposem i si vol incorporar alguna 

aportació seva. 

Finalment hem establert reunions setmanals després de cada sessió i hem fet la previsió de 

fer una reunió prèvia a la sessió amb l’especialista. 

 

Reunió 4: 9/02/2022 

Especialista de Música (MS) i Alba Flores 

Trucada telefònica 



 

51 
 

• Explicar els acords presos amb la MR i presentar el disseny de les sessions. 

• Parlar del funcionament general del grup i les informacions necessàries per tenir en 

compte en la planificació de les sessions. 

• Acordar la logística que caldrà establir per economitzar al màxim el temps 

d’entrada, canvis i sortida de l’aula. 

• Tractar les necessitats específiques educatives de l’alumne amb PI. 

• Acordar el rol de cadascuna de les mestres i el funcionament general de la sessió. 

• Acordar reunions. 

Hem parlat sobre el disseny previ que vam fer de les sessions juntament amb la MR i ha 

expressat que estava d’acord, fent èmfasi en que li sembla bona idea centrar el conjunt 

de sessions a tractar els diàlegs musicals. També ha expressat que creu que la previsió 

temporal no és ajustada a la realitat, però considera que si ho fem en aquest format 

flexible pot funcionar ajustar-ho setmanalment en funció dels resultats de cada sessió. 

D’altra banda, també ha comentat que el funcionament general del grup és bo però a 

vegades costa que hi hagi silenci o concentració de tot el grup. Pel que fa al cas de l’alumne 

amb PI, ha explicat que té un trastorn autista que provoca que tingui uns interessos molt 

fixes i que li costi mantenir l’atenció si no li crida molt l’atenció una cosa des del primer 

moment. No acostuma a participar a les classes, però tot i això, sembla que la música li 

agrada molt. 

Hem acordat que com que les activitats dissenyades estan orientades a poder ser dutes a 

terme per tothom i com que parteixen més del nivell sensorial per anar cap al conceptual, 

provarem de captar la seva atenció i mantenir la seva participació durant la sessió, sense 

forçar. Hem acordat que el rol de l’especialista serà principalment d’acompanyar-lo i 

procurar la seva participació, sempre que sigui possible. 

Hem decidit que ens trobarem setmanalment la mitja hora abans de la sessió per acabar 

d’ajustar el que calgui de les sessions i parlar sobre la valoració general de la proposta de 

millora. 

 

Reunió 5: 01/03/2022 
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Especialista de música (MS), Coordinadora del projecte (MR), Professora de contrabaix (MB) 

i Alba Flores 

Presencial a l’escola Santa Eulàlia 

• Preparatius per la sessió. 

• Modificar el disseny de la següent sessió d’acord amb la temporització. 

Hem preparat tot l’espai per acordar com ha d’estar habitualment per garantir que la sessió 

es desenvolupa sense gaires interrupcions. També hem mirat que l’equip de so funcioni 

correctament i hem repassat el funcionament de la sessió. 

Hem parlat de que caldria modificar la següent sessió perquè la temporització pugui ser 

realista i que les professores de l’Emmb tinguin temps d’introduir la cançó nova: el cangur. 

Així doncs, hem comentat que caldria que la part d’escalfament fos més àgil i que, encara que 

fem reflexió, procuri fer-ho més centrat en un element concret. Tot i això, han expressat que 

tenim certa flexibilitat per allargar o escurçar la part instrumental cap al final de la classe. 

 

 

Reunió 6: 08/03/22 

Coordinadora del projecte (MR) i Professora de contrabaix (MB) 

Presencial a l’escola Santa Eulàlia 

• Decidir com guiavem la pròxima sessió per iniciar la lectura de notes. 

• Feedback sobre com havien funcionat les últimes dues sessions. 

Hem parlat sobre com plantejar la següent sessió, ja que començarem a introduir la pràctica 

instrumental a través de la lectura de les notes. Primer hem comentat quines possibilitats 

teníem en funció de les notes que saben tocar els infants i els canvis de posició. 
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D’altra banda també hem tingut en compte de quines maneres podem donar reforç visual i 

sensorial per poder guiar el procés de la lectura i perquè s’entengui el concepte d’harmonia 

de manera superficial. Així doncs, hem decidit partir del mateix escalfament que hem fet avui 

(per això ho havíem fet de la mateixa audició, perquè ja la puguin reconèixer la setmana que 

ve), d’aquesta manera introduirem amb moviment quin serà el moviment de la música. 

A continuació hem dit de presentar amb els colors els diversos acords i com repartirem 

aquests entre els instruments. Mirarem de representar-ho primer picant amb ritme i/o amb 

moviment o fent que algun infant faci de director per assegurar que tothom ho entén bé.  

Per presentar-ho de manera visual, portarem tres cartolines grans de tres colors diferents, 

cadascuna amb un dels acords. D’aquesta manera entendran com funciona la lectura musical 

(d’esquerra a dreta/ greu i agut). Però també presentarem el conjunt de la partitura ampliada 

i senyalada amb els mateixos colors perquè entenguin la següència dels acords i com estan 

formades les partitures (compassos, ritmes, etc.). 

Pel que fa al funcionament de les sessions, han dit que estan molt contentes amb com està 

anant i que els agradaria que l’especialista tingués el mateix paper que estic tenint jo en la 

resta d’escoles també. Diuen que les activitats ajuden a introduir les cançons que fan elles i 

que queden molt clars els conceptes. Comenten que, sovint, tenen la impressió de que se’ls 

demana que els infants sàpiguen moltes coses com saber llegir, però elles no poden fer-ho 

tenint només una hora a la setmana. 

 

 

Reunió 7: 22/03/2022 

Coordinadora del projecte (MR) 

Presencial a l’Escola Sta. Eulàlia 

• Conversa sobre la lectura musical. 

• Funcionament de la sessió. 

• Propera sessió. 
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Hem parlat sobre el funcionament de la propera sessió ja que la MB està de baixa i hi haurà 

un altre professor i va haver-hi un dia de vaga, tot i que serà l’última, caldrà que ells dediquin 

temps a acabar de preparar el concert. Així doncs, l’última sessió anirà dirigida a fer un parell 

d’activitats molt breus d’escalfament i tancament per poder despedir-me dels alumnes i 

acabar de tancar i englobar els continguts que hem treballat durant aquests dies. 

Respecte al funcionament de la sessió d’avui, la MR ha expressat que estava molt contenta 

perquè els alumnes havien respost molt bé i ha sigut molt últil per introduir la lectura en el 

projecte dels superfilharmònics. Expressava que era una de les necessitats que ells 

considerava que tenia el projecte (tal i com em va comentar a la primera reunió) i que la sessió 

d’avui permetia que entenguéssin bé el funcionament d’aquesta d’una manera lògica i 

divertida. 

La coordinadora considera que és important que comencin a aprendre a llegir perquè per 

l’instrument facilita poder anar augmentant el nivell de les peces sense haver de recórrer 

sempre a la memòria i, alhora, afavoreix que poc a poc es vagin endinsant en el llenguatge. En 

general, està contenta amb com estan funcionant totes les sessions i creu que són molt útils 

per l’evolució del projecte. 
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Annex 6: Diari de camp 

En el següent diari de camp s’hi presenten les diverses observacions extretes del 

desenvolupament de cada sessió: situacions i elements destacats, reaccions de les diverses 

persones que intervenien, reflexions personals, valoració del funcionament de les activitats etc.  

Sessió 1: Dimarts 15/02/2022 

He anat una hora i mitja abans (10:30) per parlar amb l’especialista sobre com aniria el 

funcionament de la classe. Hem estat preparant tot el material i la disposició dels instruments 

per poder seguir de la manera més àgil la seqüència de la sessió. 

Per fer-ho hem decidit que els instruments els prepararem després de la primera part 

d’escalfament perquè si no treuen molt espai a l’aula i no ens permetrà fer tota la part de més 

moviment. 

L’especialista s’encarrega d’anar a buscar als alumnes a la seva aula a les 11:30, però hem 

anat tard i encara no havien acabat la classe anterior. Així doncs, hem iniciat la sessió 13 

minuts tard. Penso que aquest fet influeix de manera directa al funcionament de la classe i 

del meu treball perquè cada minut és valuós per poder assegurar que la seqüència que 

plantegem té sentit cada part. Si només tenim la disponibilitat de 45 minuts, és molt fàcil 

caure en voler fer les mateixes activitats, però d’una manera molt més superficial i deslligada. 

Pel que fa a l’arribada dels nens a l’aula, han entrat esverats però aviat es van posar a lloc. Tot 

i això, mostraven curiositat i els ha descol·locat veure que no hi havia els instruments 

col·locats. Per captar la seva atenció inicial he hagut de fer alguna tècnica d’imitació de ritmes, 

ja que m’interessava iniciar des del silenci, la concentració i l’atenció plena. Penso que en el 

desenvolupament general de la sessió hem aconseguit aquest clima i, en gran part, crec que 

hi té un fort paper el fet que siguem 4 mestres dins de l’aula.  

Pel que fa al rol de cadascuna de nosaltres, considero que ha funcionat bé, ja que mentre jo 

condueixo les activitats dissenyades, les mestres intervenen i m’ajuden a extreure reflexions 

i connexions dels alumnes. De la mateixa manera, quan fem la pràctica instrumental són les 

professores de l’escola de música qui prenen el protagonisme, però jo ajudo als infants i 

procuro reforçar a qui té més dificultats. L’especialista està més pendent del nen amb un PI, 

tot i que a la part de pràctica instrumental no el fan participar. 

Respecte al funcionament de la sessió envers la diversitat d’alumnat, considero que els 

resultats han sigut molt positius. Tots els infants han participat de manera molt activa, tot i 
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que en la primera part, quan he demanat voluntaris per guiar l’escalfament ha costat regular 

qui sortia a fer-ho. A més, el fet de no conèixer-los ha provocat que demanés la participació 

d’una alumna amb força timidesa i potser l’he posat en una situació violenta per ella, pel fet 

d’haver-se de posar al centre de la classe. Tot i això, he recorregut a demanar la participació 

conjunta amb una altra alumna i així ambdues s’han anat posant d’acord per decidir amb 

quins exercicis d’escalfament podien guiar la resta de la classe. 

Pel que fa a la problemàtica de la poca participació de l’alumne amb PI, ha sigut molt 

enriquidor observar com ha volgut participar en les activitats que proposava, procurant seguir 

els moviments i participant, fins i tot, de manera oral. 

D’altra banda, penso que el bon clima de l’aula s’ha anat creant progressivament. En les 

primeres activitats més lliures com caminar per la classe, si bé és cert que ha funcionat 

detectar el pas del vals, considero que alguns alumnes s’han anat agrupant i parlaven sense 

fer una escolta atenta de la peça. Quan hem passat al desenvolupament de l’activitat més 

guiat, ha sigut quan la concentració ha anat creixent i el funcionament ha millorat. 

Tot i això, per futures sessions crec que és important tenir aquest punt en compte, juntament 

amb què cal vetllar més perquè hi hagi major connexió entre la part de pràctica instrumental 

i la resta de la sessió. 

Sessió 2: Dimarts 01/03/22 

Avui ha costat una mica més crear un clima de concentració a l’aula i en certs moments 

s’esveraven força, sobretot quan tenien a disposició els instruments. Crec que aquest fet ha 

sigut a causa, en gran part, pel fet que he hagut d’allargar molt més del que m’esperava la 

part d’escolta per detectar la repetició dins l’audició. He hagut de posar l’audició almenys tres 

vegades perquè els alumnes detectessin que hi havia un patró de repetició. Per aconseguir-

ho he demanat que portessin la pulsació i he anat afegint diverses accions progressivament. 

Per exemple, en una tercera escolta els he demanat que piquessin la pulsació seguint els 

canvis de dinàmica. En aquest moment han començat a detectar que hi havia una seqüència 

i que en alguns moments canviava. De fet, una alumna ha comentat que notava que durava 

la meitat del temps dient: si una dura un minut, la següent dura mig minut. 

Quan ho hem provat amb els panderos i les panderetes, ha costat una mica perquè alguns 

estaven més pendents de tocar que d’escoltar la música. De fet, alguns no havien estat 

tampoc prou atents mentre jo donava les indicacions i això va provocar que no sabessin ben 
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bé què havien de fer. Tot i això, al final ha acabat funcionant força bé i en la conversa posterior 

es veia que ho havien entès força bé. 

El més destacat de la sessió d’avui considero que ha sigut la coherència que ha tingut aquesta 

activitat prèvia amb la cançó del cangur (pràctica instrumental), perquè també es treballaven 

els elements de pregunta-resposta i el contrast entre dinàmiques forte i piano. 

De fet, també ha sigut molt interessant observar com les dues professores de l’Emmb estaven 

fent connexions constantment amb l’activitat prèvia i, fins i tot, algun alumne intervenia 

comparant els diferents elements. 

Sessió 3: Dimarts 08/03/22 

Avui la sessió ha funcionat molt bé, en general. Ha sigut interessant veure com es 

desenvolupava la part de creació, ja que no estan acostumats a fer-ho, i tot i haver-ho guiat 

molt, al principi es mostraven una mica desconcertats. Ha sigut la primera sessió en què la 

temporització ha sigut l’esperada. 

En primer lloc, el fet d’iniciar amb una cançó d’escalfament en què seguissin uns moviments 

guiats per mi, fa que de seguida es concentrin i a poc a poc es va creant un clima molt 

interessant de treball i interès. 

A més, cada vegada van automatitzant i preveient quin tipus de preguntes els faré davant 

d’una audició. Així doncs, quan acabem de fer la primera audició, havent donat pistes 

prèviament perquè es fixessin en els elements musicals que més destaquessin, la major part 

dels alumnes volen participar per explicar què han escoltat. Normalment diuen primerament 

timbres i, a continuació, comencen a sortir aportacions que contenen elements treballats en 

sessions anteriors. Per exemple, en el cas d’avui ha sortit l’element de les dinàmiques i els 

frasejos. També una alumna ha comentat que feien una conversa entre els instruments com 

el clarinet i l’acordió (primera sessió) i una altra ha dit que hi havia més d’una trompeta. Així 

doncs, noto com cada vegada les converses que fem després de la primera escola són cada 

vegada més riques. Tot i això, he decidit tornar a repetir l’escalfament perquè poguessin 

comprovar aquests elements que havien sorgit en la conversa tothom qui no ho hagués pogut 

percebre. 

Per a l’aprenentatge de la dita Caram d’on vens tenia pensat, en un primer moment, 

presentar-la a partir de llegir-la en una cartolina gran, però me l’he oblidada al cotxe. Tot i 

això, considero que ha sigut més positiu fer-ho sense, ja que d’aquesta manera l’han après de 
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memòria més ràpidament. A més, no ha costat gens que l’aprenguessin perquè els ha 

estranyat que de cop recitéssim i estaven encuriosits. A més, fer la reflexió sobre 

l’expressivitat ha sigut molt positiu, ja que li he pogut treure molt suc a l’activitat i tots han 

experimentat en les diverses formes d’interpretació. Ràpidament, ho han connectat amb la 

música i els elements expressius. 

Finalment, en la part de creació, no he donat la consigna prou clara de que seguíem mantenint 

el diàleg en grups i que un grup feia pregunta i l’altre resposta. De manera que per parelles 

van crear diversos diàlegs fent pregunta i resposta. Així que finalment van acabar fent més 

feina de la que els demanava. Per presentar-ho a la resta ho hem fet per parelles. En alguns 

casos hi ha hagut dificultats per seguir el ritme de la dita per qüestions motrius. Tot i això, 

penso que han captat molt bé la idea de pregunta i resposta. 

D’una banda, quan hem acabat la sessió l’especialista m’ha enviat un missatge explicant-me 

que ha utilitzat l’activitat de la dansa hongaresa amb altres cursos i que ha triomfat molt. 

D’altra banda, la coordinadora m’ha explicat que va fer l’activitat amb l’audició de Delalande 

per treballar les dinàmiques amb altres escoles com la Vedruna i Gironella. A més, també 

m’ha comentat que li ha agradat molt la manera en com hem dut a terme la creació i ho 

comentarà amb la resta de professors que participen en el projecte perquè la creació sempre 

és quelcom que els costa introduir a les sessions del superfilharmònics. Ha comentat que li ha 

agradat perquè les altres vegades que ho havien fet dins del projecte, demanaven coses 

massa etèries i, per tant, els nens es perdien i no sabien per on començar. 

Sessió 4: Dimarts 22/03/2022 

La sessió ha funcionat molt bé! Tots els alumnes estaven molt concentrats amb el que 

estàvem fent i, alhora, ho han gaudit molt. S’ha creat un clima molt bo de treball i les mestres 

han expressat que els havia agradat molt i, fins i tot, han volgut fer fotografies del material 

per poder utilitzar-lo elles un altre dia. 

Hem començat reprenent l’escalfament del dia anterior per poder-ho relacionar 

posteriorment amb el treball de lectura i interpretació que teníem pensat fer. Hem tornat a 

fer pluja d’idees dels diferents instruments que participaven, així com el rol que s’establia 

entre ells. M’ha agradat molt observar que abans de fer l’activitat d’imitació ells ja sabien que 

haurien d’estar atents per identificar algunes característiques.  
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A continuació els he explicat que faríem una activitat que requeria molta concentració i que 

mai havien fet: interpretar a partir d’una partitura. S’ha generat molta expectació i penso que 

he fet bé a l’hora de presentar-ho com un repte, perquè s’han mostrat molt motivats i 

implicats des de llavors. He repartit directament les partitures i s’han quedat sorpresos 

observant-la i analitzant-la. Alguns la giraven per descobrir com es llegia. De fet, tot i haver-

hi molts nivells diferents, ha sigut interessant veure com s’ajudaven entre ells i feien 

deduccions.  

Tot seguit hem fet una pluja d’idees sobre què era el primer en què es fixaven quan tenien la 

partitura al davant. Han sorgit respostes com la clau indica on estan les notes, els colors ens 

ajuden a saber quines notes són, algunes notes que han identificat a la primera, etc. 

Llavors hem parlat de les notes de l’escola i hem fet rodes ràpides de notes ascendents i 

descendents per anar agafant agilitat. Un cop això ho hem tingut ben clar, hem presentat el 

primer cartell (vermell) que era l’acord de DO. Hem deduït quines notes eren a partir de situar 

el sol i hem fet el mateix amb els altres colors. També hem repetit les notes de cada acord 

fent el gest que fèiem en el ball inicial. 

Un cop teníem clara l’estructura, hem reflexionat sobre quines notes sabíem tocar i quines 

no. Hem distribuït les notes en funció d’això i ho hem practicat pas a pas. Finalment, ho hem 

tocat tot sencer amb l’ajuda dels cartells i les partitures de cadascú i ho hem interpretat 

juntament amb l’audició. 

Ha funcionat molt bé perquè s’han mostrat molt interessats i participatius tota l’estona i crec 

que han acabat amb una idea clara de la utilitat d’aprendre a llegir partitures de manera 

pràctica. És a dir, en cap moment hem fet èmfasi en la memorització o en el treball dens per 

poder-les tocar, sinó que hem anat resolent els reptes a còpia de trobar la manera de fer-ho. 

He gaudit i he après molt fent aquesta classe. 

Per acabar, reprenent la idea de diàleg que podíem veure en el concert per dues trompetes, 

hem tornat a cantar la dita “Caram d’on vens” i hem escoltat l’audició “Baby it’s cold outside”, 

parlant de què és la pulsació i com és el diàleg de la peça escoltada. 

Sessió 5: Dimarts 29/03/22 

Avui la sessió ha funcionat molt bé, tot i que en alguns moments ha costat mantenir la 

concentració i un bon clima d’aula. L’objectiu d’avui era introduir el vals, alhora que fer alguna 

activitat més relaxada i divertida per acomiadar-me dels alumnes i aquest tipus de sessions. 
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Durant la primera part de la classe hem començat fent amb moviment dirigit amb una audició 

d’un vals. De seguida han detectat l’estructura, com s’organitzaven els temes de l’obra. A 

l’inici d’aquesta ha costat que escoltessin ben bé la música, perquè de seguida s’han adonat 

que es tractava d’un gat i això ha provocat que parlessin entre ells. Tot i això, amb algunes 

indicacions han sabut posar-se a lloc i fer una breu anàlisi del que estàvem escoltant.  

No hem pogut aprofundir massa en les característiques de la peça perquè teníem poc temps. 

Tot i això, ràpidament ha sortit el concepte del vals i la mètrica ternària. Així doncs, hem 

practicat picant a les cames el ritme d’aquest. Em pensava que resultaria molt més senzill pels 

alumnes, però m’he adonat que ja des de l’inici els resultava complicat detectar cap a quina 

direcció havien de moure els braços i els costava coordinar el moviment amb el del vals, picant 

una vegada a les seves cames i dues a les del costat. Hem anat aturant el moviment, fent-lo 

més lent i practicant-ho  perquè quedés més clar. Quan he vist que la majoria ho tenien 

dominat, ho hem fet amb la música. Potser l’audició era una mica massa ràpida i cada vegada 

s’acceleraven més. Ha costat molt que seguissin la mètrica al tempo de l’audició perquè 

estaven tan concentrats a fer bé el moviment que no escoltaven la música. 

Finalment, en l’última part he volgut que es moguessin lliurement per l’espai al ritme de la 

música, intentant que així escoltessin una mica més la música. 

Avui, durant la pràctica instrumental, havien d’estar molt centrats perquè començaven a 

aprendre a posar el dit 1. Així doncs, la sessió ha sigut força feixuga per ells. Aquest fet ha 

provocat que quan hem començat la dansa final, s’han esverat molt, sobretot quan anàvem 

al centre. 

En el conjunt de la sessió crec que es pot apreciar una evolució gran respecte a l’inici, ja que 

entenen la finalitat de les activitats que proposo, es nota que gaudeixen i que interioritzen 

allò que hem treballat. Tot i això, avui a causa del poc temps que teníem crec que hem pogut 

aprofundir poc en els conceptes i que ha sigut complicat que tinguessin una escolta atenta. 
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Annex 7: Buidatge de les gravacions de les sessions 

En la següent taula es mostra una transcripció de les diverses aportacions dels alumnes, així com 

el relat de fets que succeïen durant les sessions. Tota la informació s’extreu de les gravacions de 

totes les sessions.  

Sessió 1 

Temporització Què s’ha fet? Què n’extraiem? 

Activitat 1: Danse des Cygnes 

0:00 – 4:30 Escalfament guiat pels 

alumnes amb l’audició Danse 

des Cygnes i conversa 

posterior sobre els timbres 

que sonaven. 

Els alumnes es mostren interessats i 

participatius, però alguns van dient 

instruments a l’atzar. Tot i això, quan 

els guio a través de pistes dient de 

quines famílies d’instruments són, els 

identifiquen. 

A1. “Jo mai he vist un clarinet”. 

M. Doncs mira, us he portat una 

imatge perquè el veieu. Ara us sona 

més als que no el coneixíeu? (...) I 

també hem dit que hi havia un de 

corda. Quin instrument era? 

A1. “El re”. 

E. No t’està preguntant això... 

M. Us miro en aquest sector d’aquí. 

Per què creieu que us miro a 

vosaltres? 

A1. Ah! El violoncel! 

M. Molt bé! 

A2. Ho volia dir jo! 

4:31 – 9:00 Introducció del text “Ara sona 

el clarinet i contesta 

l’acordió”. Moviment lliure per 

la classe i identificació del 

diàleg amb el text. 

Aprenen ràpidament el text però es 

perd una mica la concentració mentre 

dono les indicacions.  

Quan comencem la dansa les 

professores i l’especialista van fent 

comentaris als nens, que en algun 

moment distreuen de l’escolta atenta. 
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Cada vegada que sona el tema, però, els 

alumnes ho segueixen millor. 

L’alumne amb PI participa tota 

l’activitat amb l’acompanyament de 

l’especialista. Tot i que es desplaça per 

la classe amb moviment, no fa els 

moviments i no diu el text quan sona el 

diàleg. 

9:01 – 9:44 Conversa per regular la 

dinàmica que es crea durant 

l’activitat de moviment. 

M. (A l’A2) T’ho has passat bé fent 

aquesta activitat?  

A2. Sí. 

M. Saps què és molt important, però? 

Els finals d’orquestra són un moment 

màgic. Quan anem a veure un concert 

i s’acaba la peça, el silenci que es crea 

just abans dels aplaudiments i les 

felicitacions és importantíssim. És molt 

important que sempre que fem una 

activitat, encara que sigui de 

moviment, estiguem amb silenci per 

poder escoltar-ho tot! 

9:45 – 16:20 Conversa sobre els moviments 

(de vals) que alguns alumnes 

feien intuïtivament. 

Dansa amb rotllana i amb 

mocadors sobre l’audició 

Danse des Cygnes. 

 

A3. Perquè és un vals. 

M. Molt bé, molt interessant. Ho 

farem una altra vegada i ens fixarem 

amb això. 

L’alumne amb PI segueix els moviments 

durant la primera part de la dansa. 

Després para una estona i ho reprèn 

cap al final. Mira molt atentament al 

que fem. 

16:21 – 18:47 Conversa sobre la dansa i 

sobre el diàleg dins la música. 

M. Com us heu sentit? Què heu sentit? 

A1. L’acordió. 

M. L’acordió? Ara l’has pogut sentir 

bé? 
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A3. I el clarinet. 

M. Què bé! I pregunto, hem parlat de 

que hi havia un altre instrument, no? 

A4. Sí, el violoncel! 

M. Molt bé! I quan el sentíem? 

A5. Quan movíem els mocadors junts. 

A1. I quan la música feia el “pum tun 

tun, pum tun tun” (imitant el ritme del 

vals). 

M. Molt bé! El ritme del vals! I era des 

del principi això? 

(Alguns contesten sí i altre no) 

M. Al principi sona una mica amagat 

potser, però hi ha algun moment en 

que es torna més protagonista? 

A5. Sí, quan hem fet això amb els 

mocadors (movent-los endavant i 

endarrere) 

M. Molt bé. Per tant, quan escoltàvem 

al principi el violoncel ens movíem així, 

oi? (movent-nos de costat) I escolteu, 

vosaltres que sou instrumentistes 

d’orquestra. Com es diu la manera en 

com es tocava el violoncel. 

A. (Dubten) 

M. Tocava amb arquet? 

A7. No! Era pizzicato. 

M. Molt bé. I A5, recorda’ns en quin 

moment era més protagonista el 

violoncel? 

A5. Quan ens movíem endavant i 

endarrere.  

M. Molt bé! I també era pizzicato?  

A5. No! Era amb l’arquet. 
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M. Genial! Feia una escala. 

Pràctica instrumental: repàs de les cançons que ja sabien. 

Activitat 2: Preparem els Langos 

0:00 – 5:07 Contextualització de 

l’activitat: posada en situació i 

explicació de la recepta 

introduint el moviment. 

Tot i que a l’inici els alumnes es 

mostraven una mica esverats després 

de la sessió instrumental, de seguida 

que he presentat el context, els he vist 

molt atrets. Estaven molt concentrats i 

els feia molta gràcia la situació. Seguien 

molt bé els moviments, comptant i 

memoritzant-los. 

5:07 – 7:44 Interpretació de les parts A i B 

de la dansa amb imitació de la 

mestra.  

Tots estaven molt concentrats. 

 

Sessió 2 

Temporització Què s’ha fet? Què n’extraiem? 

Activitat 1: Air Delalande 

0:00 – 7:27 Indicacions prèvies, primera 

escolta portant la pulsació i 

conversa posterior. 

En general tots han estat molt atents al 

principi de l’audició. Una vegada han 

trobat la pulsació, però, alguns 

començaven a picar fort les panderetes 

i es desconnectaven de l’escolta atenta. 

Costava que hi hagués silenci mentre 

els alumnes tenien els instruments. 

M. Què ha passat? 

A8. Anàvem picant la pulsació però a 

vegades no seguíem si era més fort o 

més fluix. 

De cop entren dos nens que són 

nouvinguts. 

A9. És que costava una mica saber 

quan feia fort i fluix. 

M. Què vols dir, de que t’has adonat? 
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A9. Que feia canvis molt forts. 

M. Tota l’estona feia aquests canvis 

forts? 

A10. Sí! 

A11. No! 

7:28 – 12:30 Segona escolta atenta sense 

instruments. 

M. Què ha passat? Amb què ens 

quedem del que hem dit abans? 

A10. Doncs a mi el que em passa és 

que jo no coneixo la cançó... i està 

anant fort i de cop passa a fluix. Per 

això ho trobo difícil. 

M. I hi havia alguna manera que ens 

pogués ajudar a saber quan era fort i 

quan era fluix? 

A12. Amb la pulsació quan sonava, hi 

havia una vegada que sonava fort i una 

altra fluix. 

M. Ah! Per tant, sempre alternava fort 

i fluix? 

(encara dubten) 

A8. Depèn de si la música dura o no. 

Perquè, per exemple, la música dura 

un minut i mig minut haurem de fer 

així (picant fluix) i mig minut farem així 

(picant fort). 

M. Ja t’entenc que vols dir! Molt bé! 

A12. Però no sempre era igual! Hi 

havia vegades que era més curt. 

12:31 – 19:33 Tercera escolta per comptar 

quant durava cada frase i 

provem, directament, de fer-

ho per parelles amb els 

instruments. 

A l’hora de diferenciar-ho picant amb 

les mans ho seguien força bé, però 

potser hauria faltat un altre pas 

intermedi abans de fer-ho amb la 

parella perquè de seguida es van 

esverar. A més, va costar una mica que 
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entenguessin que cadascú tenia un 

paper diferent dins de la parella. Tot i 

que la professora i jo ho vam modelar, 

encara no havia quedat prou clar. 

Al final de l’audició sí que ja es veia que 

la majoria ho tenien força clar. 

Pràctica instrumental: El cangur 

 

Sessió 3 

Temporització Què s’ha fet? Què n’extraiem? 

Activitat 1: Concert per dues trompetes (3r mov) - Vivaldi 

0:00 – 3:27 Els alumnes imiten el 

moviment que faig i conversa 

sobre la relació amb l’audició. 

Els alumnes estan molt concentrats 

amb la imitació del moviment. Hi ha 

concentració i un bon ambient de 

treball. 

A13. Se sentia un piano. 

A9. La flauta. 

M. Sí que hi ha un instrument que 

s’assembla al piano perquè és el seu 

avantpassat: el clavicèmbal. 

A1. La trompeta. 

M. L’heu sentit la trompeta? De fet 

n’hi havia dues. Quin moviment fèiem 

quan les sentíem? 

A15. Així (picant les cames) 

A13. No! Fèiem així (movent els dits 

endavant i estirant els braços) 

A14. I així (movent els canells) 

A8. La viola? 

M. Ahhh... Només la viola? 

A1. I el violí! 

M. Què més? 

A16. Violoncel. 

A1. I el contrabaix! 
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M. Molt bé! Ho tornarem a escoltar i 

m’heu de dir si eren més protagonistes 

les trompetes o l’orquestra de corda i 

quins moviments fem quan sentim un 

o altre. 

4:28 – 7:05 Conversa sobre com ha sigut 

la segona escolta 

A17. Quan fèiem aquest moviment 

sonava la trompeta (estirant els 

braços) 

M. Molt bé! Només quan fèiem aquest 

moviment? 

A16. No, també quan fèiem així 

(movent un canell). 

A1. I també movíem l’altre perquè 

primer sonava una trompeta i després 

l’altra. 

M. Molt bé! I què fèiem quan picàvem 

les cames? 

A18. Sonaven els de corda. 

M. I era tan protagonista l’orquestra 

de corda? 

A18. No.  

Parlem de què és un concert i quin 

paper tenen els solistes i la resta de 

l’orquestra. També hem parlat sobre el 

diàleg relacionant-ho amb la cançó que 

estan aprenent amb la pràctica 

instrumental. 

7:05 – 9:20 Aprenen per imitació la dita 

“Caram d’on vens”. Ho fan una 

segona vegada dividits en dos 

grups. 

Primer comencen repetint-ho 

simplement. Però a mesura que 

avancem ho fan amb més expressivitat. 

Quan es mostren motivats i l’hem 

repetit dues vegades, parem l’activitat 

amb la premissa que han d’enrecordar-
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se’n per després de la pràctica 

instrumental. 

Pràctica instrumental: continuació de la cançó del cangur. 

Activitat 2: Creació amb la dita “Caram d’on vens” 

0:00 – 3:11 Recordem la dita i fem èmfasi 

amb l’expressivitat. 

Sembla que els alumnes recorden força 

bé la dita. 

En les indicacions per dividir la classe 

m’adono que un dels dos alumnes 

nouvinguts es troba una mica perdut. 

De seguida, però, amb la imitació ho 

pot fer sense problemes. 

Hi ha una diferència molt gran de la 

primera vegada que ho fan respecte la 

segona. 

3:12 – 17:32 Piquem el ritme amb les mans 

i cada parella fa una petita 

creació: creen una frase 

suspensiva i una conclusiva. 

També mostren el resultat als 

companys. 

Els alumnes es mostren concentrats 

amb la seva parella però alguns 

mostren dificultats amb el ritme. En 

general, entenen bé com ha d’acabar 

cada frase per tenir la sensació de 

pregunta i de resposta. 

La distribució, però, ha sigut diferent a 

com jo ho proposava i per no 

desquadrar-ho, he seguit la distribució 

que han seguit ells mateixos. 

 

Sessió 4 

Temporització Què s’ha fet? Què n’extraiem? 

Activitat 1: Escalfament del Concert per dues trompetes (3r mov) - Vivaldi 

3:20 – 8:20 Repàs de l’escalfament que 

havíem fet dues setmanes 

abans. Fem èmfasi en els tres 

cops al braç. 

Recorden força bé els moviments i a la 

conversa posterior refresquen quins 

instruments havien sonat. 

8:21 – 11:30 Conversa sobre les partitures i 

les notes musicals. 

M. Algú de vosaltres ha llegit alguna 

partitura?  
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A6. Sí, segons l’instrument canvia. 

Comencem a dir tirallongues de notes 

seguides i les repeteixen bé, però quan 

els toca fer-ho a ells, se’n salten 

algunes. 

M. Fixa’t que si diem el LA directament 

fem un salt, perquè hauríem de passar 

pel fa i el sol. Si? Tot i així el que ha fet 

l’A1, això de saltar-se unes notes ho 

fan els músics. No tot són notes 

seguides. Però a nosaltres ens va bé 

saber-les seguides per si alguna 

vegada no recordem ben bé com estan 

col·locades les notes, sempre podem 

comptar. Avui és el que farem, 

llegirem partitures i tocarem aquesta 

cançó que hem fet d’escalfament. 

Tots els alumnes comencen a expressar 

emoció i nervis. Estan molt motivats i 

tenen moltes ganes de fer-ho. 

11:31 – 14:53 Exploració inicial de la 

partitura. 

Mentre reparteixo una partitura per 

cadascú: 

A19. El meu primer full de música! 

Tots comencen a intentar-ho llegir i 

canten melodies.  

A20. (a la companya) Jo intento 

recordar els colors perquè si segueixo 

els colors es veu més clara. 

M. Quan us he donat la partitura què 

és el primer que heu fet? 

A21. He pensat quines són les notes. 

A20. Jo el que he fet per entendre-les 

és pensar en el color de les notes, 

perquè quan érem petits la MS 
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(especialista) ens va donar les notes i 

nosaltres les havíem de pintar. 

M. D’acord! Jo no se si avui coincidirà 

perquè això jo no ho sabia. Però bé, el 

que sí que és cert és que avui els 

colors ens donaran pistes per 

entendre-la. Està molt bé que t’hi 

hagis fixat. 

A17. Ho tocarem nosaltres? 

M. Ho tocarem nosaltres. 

A1. Uau! 

A17. Doncs hi ha notes que no tenim 

nosaltres crec. 

M. Teniu tota la raó! Les mestres ens 

ajudaran perquè nosaltres tocarem 

només les que sabem fer de moment, 

estem aprenent. Però, molt bé, 

haurem de descobrir quines sí podem 

tocar i quines no. 

A20. També la meva germana, que ja 

ho ha fet, m’ha dit que jo podria tocar 

moltes més altres cançons amb el violí 

quan sàpiga totes les notes. 

 

14:54 – 22:00 Construcció de la partitura 

amb les notes en uns 

pentagrames manipulatius.  

Participen molt tots per intentar 

“endevinar” de quina nota es tracta. 

Practiquem la lectura amb aquestes 

notes i les entonen molt bé. Estan tots 

molt atents. 

A6. El primer es repeteix 4 vegades. 

A8. Sí, el següent és sol. 

A9. No! És una altra. 
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M. Fixeu-vos bé. Si abans hem dit que 

la clau ens indica el sol, quina nota 

serà aquesta? (assenyalant al cartell) 

A16. Sol, si i re. 

M. Molt bé! I quantes vegades es 

repeteix aquest compàs? És el compàs 

de les estrelletes.  

A1. Quatre vegades! 

Ho cantem tots junts, fent els tres cops 

als braços. 

M. Molt bé! I quins compassos venen 

ara. 

A2. Els vermells! 

M. I quines notes eren els vermells? 

Tots. Do, mi, sol. 

Ho cantem tots, fent els cops. 

S’equivoquen repetint-ho 4 vegades. 

M. Compte! Mireu bé a la partitura. 

Quantes vegades ho hem de fer? 

Tots. Dues! 

M. D’acord! Ara tenim un triangle 

blau. Quines notes creieu que són. 

A4. No són les mateixes que aquí! 

M. No? Per què? 

A4. Ai, no. Sí que ho són! 

M. Fixeu-vos, si el Sol era aquesta 

nota... quina nota deu ser aquesta? 

A6. El fa. 

M. Molt bé! Per tant, quina nota deu 

ser aquesta? 

A8. (triga perquè dubta) 

M. Una pista! Aquesta nota la té el 

violí. 

A8. El la. 
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M. Molt bé! I si això és un la, quina 

deu ser aquesta? 

A1. El do. 

Ho tornem a dir entonant-ho i seguint 

el moviment amb el braç. 

M. Molt bé! I quins compassos ens 

falten? Que els coneixem ja? 

Tots. Sí! 

M. Doncs apa! Agafem els 

instruments! 

 

22:01 – 43:10 Interpretació de la partitura 

amb els instruments de corda.  

Mentre preparen els instruments alguns 

alumnes canten els arpegis. 

M. L’acord de la primera cartolina qui 

el pot tocar amb les notes que sabem?  

A4. Els violoncels i les violes. 

M. Per tant sereu encarregats del Do. I 

el mi, qui el pot tocar? 

A8. Els violins. 

M. De fet, farem una cosa. Els 

violoncels fareu el Do, els violins el Mi i 

les violes el Sol. Per tant necessitarem 

concentració al 300%. 

Ho provem tots junts portant la 

pulsació. En general, costa que tothom 

entri quan li toca. 

Ho provem amb tots els acords, mirant 

què toca cada grup d’instruments. 

Hi ha molta concentració i estan 

motivats per intentar que soni bé. 

En alguns moments, cal que els recordi 

l’estructura de la partitura o demanar-

los que la mirin per recordar-ho. 
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Els dos infants nouvinguts fan poques 

aportacions però participen tota 

l’estona. Els colors ajuden molt a tots 

els infants i disposar dels cartells també. 

En l’últim acord que aprenem (Fa 

Major), manipulem el cartell del 

pentagrama per posar la nota La (que és 

la que poden tocar tots els infants amb 

cordes a l’aire) en el primer temps. 

 

44:50 – 47:30 Interpretació de 

l’acompanyament de la 

partitura amb l’audició. 

A1. Ara provem-ho sols! Amb la música 

però sense que tu ens diguis les notes. 

Nosaltres llegim la partitura. 

Activitat 2: Audició Baby it’s cold outside – Ella Fitzgerald, Louis Jordan & His Tympany Five 

47:31 – 55:58 Identificació d’un diàleg entre 

veus masculines i femenines 

portant la pulsació. 

Seguint les indicacions, els infants 

porten la pulsació quan sona la seva 

veu. Els que fan la veu femenina 

s’adonen de seguida que no parava mai. 

 

Sessió 5 

Temporització Què s’ha fet? Què n’extraiem? 

Activitat 1: The Waltzing Cat – Leroy Anderson 

2:40 – 12:00 Imitació dels moviments per 

escalfar el cos i detectar 

l’estructura, així com el dibuix 

melòdic. 

Els nens segueixen atentament els 

moviments. Els fa molta gràcia que es 

tracti d’un gat. 

M. Quantes parts tenia aquesta peça? 

A6. Tenia 3. 

Repassem els moviments de cada part. 

M. Sabeu com es diu aquesta obra? El 

gat que balla un vals. Algú sap què és 

un vals?  

A3. Doncs que et poses una música i 

t’agafes i amb els peus fas 1, 2, 3, 1, 2, 

3... Ho vam fer un dia! 
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Comencem a practicar el ritme del vals 

picant a les cames. Piquem el primer 

temps a les nostres cames i els segon i 

tercer a les cames del company. 

Els costa força fer-ho sense equivocar-

se. 

Activitat 2: Wallflower – Bob Dylan 

12:01 – 17:10 Interpretació de la mètrica 

ternària amb  

En general s’acceleraven molt i costava 

molt de seguir la música. Poc a poc 

l’anaven seguint millor. 

Pràctica instrumental: introducció del dit 1. 

Activitat 3: Xahrazad – Blai Casals i La gravetat de Coulomb 

0:00 – 6:33 Activitat de tancament 

interpretant la dansa 

Xahrazad, seguint el diàleg 

entre els timbres amb els 

mocadors. 

Els ha costat mantenir-se concentrats 

perquè la part prèvia de la sessió havia 

requerit molta atenció i concentració. 

En els moments que havíem d’entrar 

dins de la rotllana s’esveraven molt i 

això provocava que no estiguessin 

atents a la música.  
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Annex 8: Transcripció de les entrevistes de tancament. 

Reunió de tancament amb l’especialista  

• Bon dia MS, avui aquesta reunió es basa en que em poguessis fer una mica de valoració 

sobre com has vist el desenvolupament de la proposta de millora feta durant el transcurs 

d’aquestes sessions. 

• Jo el que et volia dir és que estava tot molt ben estructurat, estava tot molt ben pensat, els 

objectius estaven clars, les activitats tenen un perquè. No era un bolet. Potser va quedar 

com un bolet en “lo nostre”. L’activitat dels superfilarmònics és una cosa i el que tu feies 

potser costava una mica d’enganxar. Si valorem si les activitats estaven ben fetes, si la 

durada era exacta, si tu tenies ben calculat i preparat, si portaves el material, si els nens 

entenien que estaven fent, les activitats són genials. I si després aquestes activitats que tu 

feies, jo vaig copiar alguna i les vaig extrapolar a altres classes amb altres nens, amb una 

altra manera de fer, vol dir que l’activitat és bona. Per tant, penso que està tot ben fet i ben 

posat. 

• Moltes gràcies per aquesta valoració, de debò perquè m’heu acollit bé i he estat molt a 

gust. 

• No, és que jo penso que ho vas fer molt bé, tenies molt clars els exercicis, sabies que volies 

fer. No tremolaves, en el sentit de dir “i ara què faré?”. Clar, jo penso que això és clau. Això 

és el puntal en què tu vas fer les activitats i no fallava res. Jo vaig estar repassant i mirant les 

activitats i van funcionar molt bé. Tothom està nerviós quan ha d’interectuar amb nens i a 

sobre amb adults que estan mirant si ho estàs fent bé. Penso que el que més ens va fallar va 

ser el context, tot i que es nota la intenció d’intentar-ho contextualitzar amb el grup dels 

superfilharmònics 

Jo em vaig sentir molt a gust també amb tu aquí, perquè em va donar la sensació que et 

creies el que estaves fent i em vas fer adonar fins i tot a mi de coses que jo no hagués 

plantejat així.  

• Així doncs li has pogut trobar funcionalitat a les activitats per fer-les de nou o portar-les a 

altres contextos? 

• Sí, jo penso que tot estava ben estructurat i ben pautat. A més a més, penso que als nens 

els va agradar molt també. Penso que sempre n’hi haurà que no agradarà això ni res, ni ara 
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ni mai. Però penso que els nens van disfrutar fent-ho. A mi em va agradar com ho vas 

plantejar tot i molt bé. Molt xulo. 

• Moltes gràcies MS. Et volia demanar també, a nivell d’objectius, com has vist que s’ha dut 

a terme? Consideres que s’han complert. Si ho recordes, l’objectiu era veure si seria 

possible que les sessions dels “Superfilharmònics”, a part de fer la part de pràctica 

instrumental, que és com el pilar fonamental, poguessin incloure altres contextos musicals 

com cançó o moviment. Veuries factible que s’utilitzessin parts de les sessions com 

l’escalfament o una activitat final per incorporar aquests contextos, treballant alhora 

elements musicals del currículum? 

• Jo, sincerament, més que l’estona de l’escalfament, hi dedicaria l’estona final de la classe. 

Preferia un petit escalfament d’un minut, faria la classe dels Superfilharmònics i, al final, 

podríem incloure alguna cosa lligada amb el que es treballa. Si es treballa amb el pizzicato, 

intentar fer una activitat, però ho faria com a cloenda, no com a inici. Perquè a l’inici jo 

penso que vas més relaxat i llavors la pràctica instrumental acaba quedant molt reduïda. 

Potser no tot s’hauria de fer al final però es podria tenir en compte.  

Si es podria lligar? Sí, clar. El projecte dels Superfilharmònics queda com una part de pràctica 

instrumental on no hi ha res més. Sí que intentem que cantin i aprenguin una cançó, que 

aprenguin ritmes. Però, per exemple, moviment n’hi ha ben poc. Ens passem gairebé dos 

cursos sense que hi hagi moviment. Llavors com a cloenda de les classes estaria bé introduir-

ho. Potser podem introduir amb cançó i podem tocar, sense necessitat de fer moviment. 

Però amb una segona sessió, com que la cançó ja la sabem, podem tocar i introduir 

moviment. Però sempre que hi hagués moviment sempre ho faria cap al final perquè és una 

manera de relaxar-los perquè sinó al principi s’esveren massa. 

• Relacionat amb el que comentes, crec que potser aquesta sensació de que trenqués una 

mica va relacionat amb què com que jo venia expressament, es prioritzaven les activitats 

que implementava jo per davant de l’estona de pràctica instrumental. Però potser sí que 

és cert que si això ho volguéssiu continuar aquesta línia de treball, caldria destacar que 

l’eix central segueixi sent la pràctica instrumental.  

• Sí. De fet, nosaltres al setembre vam fer una formació del grup dels superfilharmònics i ens 

mostraven una proposta més de caire social. La noia que ens va fer la formació ens deixa 

això, que havíem d’introduir moltes coses. No només ens podíem centrar en la pràctica 

instrumental perquè sinó es converteix en unes classes de violins, violes, violoncels i 
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contrabaixos que poden fer perfectament en el conservatori. Sinó que la idea és aprendre a 

tocar a través de les competències del currículum de la primària, que és molt diferent d’un 

currículum d’una escola de música. Però sí que és veritat que aquest grup ha pogut tocar 

més “coses” que per exemple el seu grup paral·lel. Penso que això ha de ser una feia 

conjunta, d’escola de música amb escola de primària. El problema és la manca de temps, la 

manca de coordinació, etc. I no és perquè no vulguem, sinó perquè ells fan uns horaris, jo 

faig uns altres i, evidentment, no ens hem plantejat mai que en els Superfilharmònics hi 

tingués cabuda una dansa o una audició, per exemple. És a dir, sí que fem audició 

normalment a l’hora de l’escalfament, però “li traiem el suc” a aquesta audició?, intentem 

entendre què està passant en aquesta audició?. Parlem de quins instruments han escoltat. 

Podem considerar que això és treballar una audició? Potser no, potser això és només una 

part de l’audició. Però intentem portar aquesta audició una mica més enllà, intentem posar-

li moviment… I això penso que ho fem poc o pràcticament gens. 

• De fet, aquest és un dels altres elements que es contempla en el treball: Com podem 

aconseguir que ambdues escoles vagin alhora, combinant-se. Però és cert que ha sigut 

difícil, fins i tot per trobar horaris de reunió conjunts. L’ideal seria una coordinació 

continuada però és cert que el context no hi ajuda. 

• La manca de temps i coordinació, però també hi influeix que elles s’han de coordinar amb 

altres persones de l’escola de música i jo també. Cal fer una cosa conjunta des d’un inici per 

poder-ho treballar. Estaria guai poder introduir-ho, encara que això signifiqués menys 

estona de pràctica instrumental, però després potser no cal ser tan ambiciosos amb la 

pràctica instrumental i introduir-hi alguna altra cosa. El que passa és que a nivell d’horari és 

complicat. Què hi hauria ganes? Sí, potser sí, perquè saps què passa? Entre segon i cinquè 

hi ha un trencament. Clar, els nens acaben segon i fins que no tornen a fer una dansa o una 

audició han passat dos anys. Els nens quan arriben a cinquè molts cops et diuen: què farem 

ara? Perquè clar, portem dos anys tocant el violí o l’instrument que sigui i ara què fem? 

Llavors costa molt tornar a agafar el ritme. Però bé, per plantejar-ho, sí però suposa molta 

més coordinació, molta més feina. Això sí, ha sigut interessant veure que és possible incloure 

la pràctica instrumental amb la resta de competències de música a l’escola primària. 

• M’agrada escoltar aquestes reflexions perquè ve a ser una mica això. Amb els objectius 

d’aquest treball es tractava de veure si és possible que s’incorporin, tot i tenir en compte 

i sabent que hi ha certs factors que limiten molt a l’hora de dur-los a terme en una realitat. 

Per exemple, durant aquests dies jo he acabat fent la funció de nexe entre tu i l’altra 
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professora perquè hem pogut coincidir poc. Així doncs ens hem comunicat mitjançant 

intermediaris, diguéssim. Però clar, a l’hora de la realitat és complicat. Tot i això, crec que 

com bé has dit, si més no, poder dur a terme aquesta proposta ens ha permès observar 

quines limitacions hi ha hagut i de cara al futur poder veure què és beneficiós i què no. 

• Clar i que pel desenvolupament del teu treball, si no hagués anat bé, també hauria sigut una 

manera de dir: he fet un treball perquè creiem en una cosa i realment no ha sigut factible. 

No tot ha de ser sempre idíl·lic. Podria ser que ens adonéssim que no és compatible la 

pràctica instrumental amb la música de l’escola. Això també seria una manera de poder 

investigar. Realment ha anat bé perquè també et vam deixar llibertat per ocupar el temps 

necessari per poder experimentar alhora que ho dúiem a terme. Era una manera de fer un 

toc d’atenció: Ei, és possible fer-ho!  

Potser no cada sessió o potser cada dos; potser un dia treballem més una audició i un altre 

dia ho fem d’una altra manera: potser un dia toquem més i l’altre menys… Jo penso que 

aquesta experiència ha de servir per fer la crítica de: és possible o no és possible? 

És possible? Sí, però clar: sí, però.  

Jo penso que no hi ha inconvenient i més en una escola que és força flexible. En una sessió 

podem trigar el que vulguem a cada part. Una sessió podem donar més pes a una part i en 

l’altra ho podrem compensar. Perquè també penso que molta estona tocant, també es 

cansen els nens.  

De fet, ha sigut interessant observar la diferència entre els dos tercers. De fet, el tercer A va 

tenir una experiència molt diferents dels de tercer B. Sí que es notava diferència de com 

avançaven en les cançons de pràctica instrumental, però tampoc massa exagerat… 

Simplement arribaven al mateix lloc de maneres diferents. 

• Finalment, un altre tema que volia tocar era el tema de la inclusió. Totes les activitats 

estaven plantejades perquè tothom hi pogués participar. En aquest cas, l’A24 que era 

l’alumne amb més dificultats i amb el qual havíem detectat que no podia participar 

gairebé mai, no va poder venir a gairebé cap sessió. Com has vist tu, però, el disseny de 

les sessions enfocat en aquest tema, enfocat a garantir que tothom participés? 

• Jo penso que l’A24 sí que hauria participat. Potser ell no t’hauria diferenciat entre en clarinet 

i un acordió, potser hauríem hagut d’oferir-li algun suport més. Però que hauria gaudit i 



 

79 
 

participat, segur. A més, en el seu cas és un nen que li agrada molt la música i li agrada 

moure’s.  

Ell no pot tocar una viola o un violí perquè no té la capacitat d’aguantar-lo i tampoc no vol 

tocar res més. Jo a vegades li poso un metal·lòfon amb una sola nota però es cansa i no vol 

tocar-ho. Li dones un pandero perquè porti la pulsació i tampoc vol. A ell li agrada molt la 

música però costa molt fer-lo partícip en l’activitat dels Superfilharmònics. Ara, quan ell els 

hagués vist tots drets aquí amb dos mocadors, ell també ho faria. Això sí, no ho entendria 

bé perquè ell necessita un treball molt individualitzat. Però penso que sí, en totes les 

activitats que vam pensar podria haver participat, tot i que no se fins a quin punt les hauria 

entès. 

Va ser una llàstima perquè hauria sigut molt interessant veure com s’involucrava ell. Potser, 

fins i tot, m’hauria sorprès a mi. De fet, per explicar-te una anècdota, moltes vegades estic 

al pati amb ell i és molt obsessiu amb el so de les campanes, la música de la patum i ara, des 

de la fira, s’ha obsessionat amb la música del Mickey Mouse. Ara cada dia vol que li cantis la 

cançó del Mickey Mouse.  

Alguna vegada em comenten: “Home, amb l’A24 ho deus tenir molt fàcil tu, perquè amb el 

que li arriba a agradar la música dels gegants…”. I jo sempre penso que no és tan senzill. No 

es tracta de posar-li uns cascos amb la música que li agrada i ja està. Amb ell cal fer un treball 

molt individualitzat, però quan el fas? Clar, a l’hora dels Superfilharmònics costa molt 

perquè si estàs amb els altres no pots estar per ell sol.  

Però bé, penso que ell hauria participat segur. 

• D’acord MS. Moltes gràcies per la teva valoració. Una mica aquesta era la idea, veure els 

objectius principals i quina perspectiva tens tu. 

• I tu, estàs contenta del què vas fer aquí? O canviaries alguna cosa ara que ho has fet? 

• A veure, jo estic contentíssima amb l’experiència. Segur que si ara em poso a mirar coses, 

segur que les canviaria. Jo també tinc aquesta sensació de que l’objectiu era que quedés 

tot molt integrat i, potser per tema temporització, al final no va quedar tot tan connectat. 

Sí que considero que a nivell de conceptes va quedar molt connectat perquè ho podies 

veure en les intervencions que feien els alumnes durant la pràctica instrumental o com 

verbalitzaven algunes connexions que feien a partir de les diverses activitats. Però és cert 
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que si la idea és que aquesta manera de treballar quedi a llarg termini, potser hauria estat 

bé que l’exemple d’implementació fos menys compacte.  

• A mi em va fer gràcia perquè jo a vegades veig coses i penso “Apa, això també ho podria 

fer”. A mi hi ha activitats que vas implementar que no se m’haurien acudit i ha sigut 

enriquidor poder-les adaptar per fer-les a altres cursos. 

• Moltes gràcies per participar en aquesta reunió MS. Seguim en contacte. 
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Reunió de tancament amb la coordinadora del projecte i professora de l’Emmb.  

• Bon dia MR, la reunió d’avui és per parlar sobre com has viscut aquesta posada en pràctica 

de la proposta de millora, fins a quin grau consideres que ha tingut un sentit o si consideres 

que no ha acabat d’encaixar. 

• Jo penso que les activitats van estar molt ben plantejades. Considero que hauria sigut genial 

que fos tot el curs així. Potser sí que “va quedar com un bolet” en el sentit de que van ser 

poques sessions i era molt diferent de com es feia fins llavors, però considero que als 

alumnes els va agradar molt. De fet, si haguéssim tingut tot el curs per fer-ho, ens hauríem 

pogut coordinar encara més i lligar-ho molt més amb les cançons que treballàvem o amb el 

que necessitéssim fer. És una mica el que et comentava jo sempre, a mi ja m’agradaria que 

els especialistes poguessin tenir un paper més actiu dins les sessions dels Superfilharmònics 

i que hi hagués més connexió entre el que fem i el que manca que el projecte no pugui tenir. 

Va ser una llàstima que l’A24, que és l’alumne que hauria sigut molt interessant observar 

com hauries pogut treballar amb ell, no pogués venir a gairebé cap sessió. A més, justament 

ara torna a venir a totes i penso quina llàstima que no poguéssim treballar més amb ell. 

• Sí, estic d’acord. M’hauria agradat veure com interaccionava amb aquest tipus d’activitats. 

• Jo crec que en conjunt, però, les sessions van funcionar molt bé. De fet, tu les portaves molt 

preparades, però potser no seria necessari que en el funcionament habitual fos tant. 

Simplement es tractaria de dirigir més l’atenció en aprofitar els moments previs i posteriors 

a la pràctica instrumental treballant els diversos contextos i competències que no treballem 

tant amb l’orquestra. 

Penso que hauria sigut interessant que hagués sigut més llarg per veure l’evolució. De fet, 

potser sí que he notat que amb el grup que tu vas fer la implementació anem més 

endarrerits però no ha sigut res exagerat. Potser si ho haguéssim de tornar a fer, crec que 

hauria sigut important fixar-nos quan era més convenient pel tema d’introduir tècniques 

amb els instruments de corda. És a dir, per exemple, quan vas venir just havíem d’introduir 

el dit 1 i és un moment en què cal fer èmfasi i dedicar-hi temps al llarg de les sessions. Per 

exemple, a finals de trimestre hauria sigut un bon moment perquè és quan ja hi ha alguns 

conceptes més apresos. és a dir, que els conceptes més bàsics ja estan apresos. De la 

mateixa manera, a finals del segon trimestre també hauria sigut un bon moment perquè ja 

tindrien més assimilat com posar el dit. 
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Com que era el primer any era quelcom que no podíem preveure però és una reflexió que 

considero interessant de cara a que s’incorporés en pròxims cursos. 

• Sí, això que expresses també ho he pensat en el sentit que quan jo vaig venir em vau deixar 

tota la temporització que em fos necessària pel tipus d’activitats. Penso que aquesta 

proposta de millora potser seria més factible si es planteja com a quelcom constant i més 

breu en cada sessió, per així no minvar l’eix central de la pràctica instrumental. 

• Sí, estic d’acord, allargar-ho més en el temps. Si treballem el 3/4 fer-ho en més sessions i 

anar introduint elements de manera progressiva. Si fem una dansa o percussió corporal fer-

la durant més d’una sessió. Però bé, com a valoració general a mi em va agradar molt i em 

va anar bé. Hi ha coses que vaig pensar que anaven molt bé per l’especialista perquè podria 

aplicar o dirigir directament, però també algunes idees com el pentagrama de velcro o el 

musicograma que penso que són bons recursos que a mi no se m’haurien acudit. Eren 

recursos molt fàcils i funcionals. Penso que és genial tenir inputs d’altra gent que t’ajuden a 

anar-te actualitzant. 

• M’alegra moltíssim que tinguis aquesta percepció. També et volia demanar, a nivell de 

treballar els diferents contextos, com has vist, per exemple, introduir la creació dins de les 

sessions? 

• Totes aquestes coses de creació, que sempre són el que acabem deixant pel final, que són 

molt xules però que mai tenim temps de fer. Aquestes coses són per aquells moments en 

què, tal i com et deia anteriorment, els alumnes ja han après un concepte (com el dit 1), és 

interessant després de cada classe poder-ho treballar una mica. Si hagués sigut en més 

sessions encara se li hauria pogut treure més suc, perquè n’hi ha que de seguida ho tenen 

però d’altres que amb una sola sessió segurament no ho haurà pogut entendre i aplicar-ho 

bé. Ben bé, el que jo proposaria per millorar-ho és fer-ho en més d’una sessió, però 

considero que el concepte que preteníem treballar en la creació es va entendre i que tan de 

bo ho poguéssim treballar més. 

• I a nivell de comunicació i de coordinació, un dels objectius és que poguéssim fer una 

intervenció conjunta. Com ho has viscut tu? Quina percepció has tingut? 

• Per part teva molt bé perquè ho tenies tot controlat i m’avisaves de tot. Per part meva potser 

hauria pogut fer una mica més de seguiment o per part de l’especialista també. És que hi 

havia moments que érem quatre mestres dins l’aula. Aquest fet, a vegades complica la 
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intervenció en el fet que no vols xafar-te les unes a les altres. No se si tu vas tenir la impressió 

de que passava o no. Jo no vaig tenir aquesta sensació i, en canvi, en altres escoles sí que 

m’ha passat. Però penso que en les teves sessions considero que encara va anar tot rodat.  

Pel que fa a la comunicació prèvia, és això que et dic, potser jo hauria d’haver estat més al 

cas però ja confiava que el que faries estaria bé. 

• Personalment penso que amb tu va anar bé perquè, tot i que potser sí que jo 

m’encarregava més de la part de programació prèvia a les sessions, en tot moment vam 

tenir molta comunicació de com dirigiríem la intervenció, en què calia incidir més, etc. 

Crec que les reunions prèvies en que tu m’explicaves les necessitats i els audios que ens 

enviàvem valorant com estava anant van anar molt bé per fer aquesta línia comú. D’altra 

banda, sí que crec que ens va costar més prendre un rumb en comú amb l’especialista. Tot 

i així, extrec com a positiu que després de veure la posada a la pràctica de les activitats, 

l’especialista decidia traslladar-les a altres classes i grups. 

• A mi ara, el que m’agradaria és, per exemple, quan ens enviïs el dossier amb les activitats 

que vam fer, veure si això ho podem traslladar a altres grups com els de l’escola Vedruna o 

a Gironella. A mi m’agrada quan hi ha una continuïtat en el treball, de qualsevol concepte, 

sigui el tres quatre o la formació de cobla. És molt més interessant que arribar allà i pensar 

“a veure què em trobo”. 

• Clar, a més que pots estirar un element des de diversos contextos musicals, no? Està clar 

que la part central dels Superfilharmònics és la pràctica instrumental, que alhora ja ho 

barregeu amb cançó i, a vegades, amb improvisació. Considero que és un projecte molt 

potent i interessant perquè permet accedir a tots els alumnes de les escoles, però en el 

que també és necessari assegurar que els alumnes reben una globalitat dels diversos 

contextos. Però clar, sí que crec que en poder aconseguir això, pren un paper molt 

important la coordinació amb l’especialista.  

• Sí, de fet una cosa que amb tu no vam fer per falta de temps, però aquest segon trimestre 

sí, és que aquest tercer trimestre ens hem separat bastant en dos grups (violins i violes; 

violoncels i contrabaixos) i crec que ha funcionat bastant. És a dir, imaginant-m’ho, crec que 

la sessió ideal seria, per exemple, dedicar el primer quart d’hora a activitats com les que vam 

fer amb tu i després separar-nos en aquests dos grups perquè hem comprovat que ens dona 

molt més joc d’aprendre tècniques més ràpides i poder estar concentrat en un grup més 

petit. Així doncs, pensant en una futura millora, els diria als especialistes que ells s’ocupin 



 

84 
 

més de la primera part de la classe treballant conceptes concrets amb els diferents 

contextos, en la segona part de la classe fer mitja hora separats i l’últim quart d’hora tots 

junts. 

Jo, ara mateix reflexionant-hi, també m’ajuda a tenir arguments a dir-los-hi als especialistes 

si ens reunim a final de curs. És a dir, comentar a la reunió coses a millorar, tenint un exemple 

real d’una cosa que ens ha funcionat. 

• Sí que estic d’acord en que seria interessant que entre tots es vetllés perquè dins d’un 

projecte tan potent com aquest s’inclogués una formació més globalitzada en les diferents 

competències i contextos musicals.  

Moltes gràcies MR per aquesta conversa i per l’oportunitat de participar en aquest 

projecte. Fins aviat! 
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Annex 9: Arbre de categories 

 


