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Resum 

El qüestionament de la formació del professorat és quelcom recurrent i necessari per tal 

d’adaptar-se a la societat canviant en la qual vivim, especialment donada la velocitat a la qual 

ho està fent. Al llarg d’un grau universitari, els i les mestres generalistes tenen l’oportunitat de 

fer, a banda de les assignatures obligatòries i de formació bàsica,  diverses optatives; tot i 

això, mai acaben especialitzant-se en cap àrea en concret si no fan la menció. En aquest 

treball, ens centrarem en la formació en l’àrea musical, per tal de valorar si és l’adequada a 

l’hora d’exercir la docència en aquest camp. Per poder donar resposta a la hipòtesi del treball, 

s’han tingut en compte les guies docents de les assignatures de música de set universitats 

catalanes, les quals són les que tenen major oferta en aquesta àrea, així com s’ha comentat 

amb un grup de discussió realitzat a tres mestres generalistes. D’aquesta manera, hem pogut 

comprovar que hi ha alguns contextos d’aprenentatge i algunes competències de la dimensió 

musical que tenen més importància que d’altres, com ara cançó i veu o la interpretació, 

respectivament, i de la falta de formació per poder oferir sessions de qualitat als infants. 

Resumen 

La cuestión sobre la formación del profesorado es algo recurrente y necesario para poder 

adaptarse a la sociedad cambiante en la que vivimos, especialmente teniendo en cuenta la 

velocidad a la que lo está haciendo. A lo largo de un grado universitario, los y las maestras 

generalistas tienen la oportunidad de hacer, a parte de las asignaturas obligatorias y de 

formación básica, distintas optativas; aun así, nunca acaban especializándose en ninguna 

área en concreto si no se hace la mención. En este trabajo nos centraremos en la formación 

en el área musical para valorar si es la adecuada a la hora de ejercer la docencia en este 

campo. Para poder dar a la hipótesis de esta investigación se han tenido en cuenta las guías 

docentes de las asignaturas de música de siete universidades catalanas, las cuales son las 

que tienen mayor oferta en esta área, y también se ha realizado un grupo de discusión con 

tres maestras generalistas para conocer su punto de vista. De esta manera, hemos podido 

comprobar que hay algunos contextos de aprendizaje y algunas competencias de la 

dimensión musical que tienen más importancia que otras, como la canción y la voz o la 

interpretación, respectivamente, y de la falta de formación para poder ofrecer sesiones de 

calidad a los niños y niñas.  

Abstract 

Questioning how teachers’ training is done is a recurring and necessary thing to do in order to 

adapt to the changing society in which we live, especially considering the speed at which it is 

doing it. Throughout a university degree, generalist teachers have the opportunity to take, 
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apart from the compulsory subjects and basic training subjects, several elective subjects; 

despite this, they never end up specializing in any particular area if a mention is not done. In 

this project we will focus on the training in the musical area to assess whether it is appropriate 

when later teaching in this field. In order to be able to answer the hypothesis of this research, 

we will consider the teaching guides of the music subjects of seven Catalan universities, which 

are the ones that have the greatest offer in this area, as well as a discussion group carried out 

with three generalist teachers to understand their point of view. In this way, we have been able 

to verify that there are some learning contexts and some competences of the musical 

dimension that are more important than others, such as song and voice or interpretation, 

respectively, and the lack of training to be able to offer sessions with enough quality to children. 
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1. Introducció 

Com qualsevol estudiant que ha passat pel sistema educatiu català, la música ha ocupat un 

espai de formació durant totes les etapes educatives a excepció del batxillerat. A banda de 

les sessions de música de l’escola, aviat se’m va despertar el gust per seguir aprofundint en 

la meva formació musical i, és per això, que, des de ben petita, vaig assistir a una escola de 

música, per fer classes de llenguatge musical i d’història de la música, cantar a una coral i 

tocar un instrument. Tot això va ser la llavor per fer créixer el meu interès per a la formació 

musical i, al llarg de la carrera universitària, aquest interès ha anat incrementant-se. D’aquesta 

manera, cada vegada he vist més clar que el meu futur com a docent es concretarà amb una 

especialització en l’àmbit musical. 

Malgrat tot, en cursar el doble grau, l’opció de realitzar la menció de música va quedar 

refusada i la meva formació musical s’ha basat en les dues assignatures obligatòries de cada 

grau. Per aquest motiu, en un futur m’agradaria poder continuar amb estudis relacionats amb 

aquest àmbit, ja que considero que la meva formació no és suficient per oferir una educació 

musical de qualitat i adient als infants. Així doncs, la temàtica d’aquest treball se centrarà en 

l’anàlisi de la formació que rep el professorat generalista  i es valorarà si és adequada.   

És essencial que a les universitats s’ofereixi una educació musical de qualitat, no només a 

aquell alumnat que opta per a la menció de música, sinó per a aquelles persones que seran 

mestres generalistes, ja que la música està adquirint més pes al llarg de l’etapa educativa 

dels infants. Per això, els i les mestres haurien de comptar amb la formació necessària i els 

recursos suficients per oferir una educació musical coherent i convenient als nens i nenes i 

les seves necessitats. Només d’aquesta manera serà més fàcil adaptar-se a la multiplicitat de 

realitats i projectes existents a les escoles.  

Actualment, encara existeixen pocs estudis envers la qualitat de la formació musical dels i les 

docents, però una de les premisses més repetides és el reclam per a què les universitats 

ofereixin una formació inicial que sigui apropiada i escaient per donar resposta a les 

característiques evolutives dels infants i a les demandes d’una societat canviant. De fet, 

Reyes (2010), manifesta que la formació musical del professorat ha esdevingut molt irregular 

i, en la majoria dels casos, inadequada i insuficient. És per això que, tal com exposen 

Domínguez i Pino (2020), diverses institucions oficials europees han publicat instruccions i 

estratègies per tal d’implementar-les als països europeus i, d’aquesta manera, oferir una 

formació inicial de qualitat.  
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Així, veiem com les investigacions demostren que és necessari aprofundir més en aquest 

aspecte. Per aquest motiu, a nivell estatal, l’any 2018 es va crear el projecte PROFMUS, el 

qual tenia la voluntat d’estudiar com és la formació inicial i permanent del professorat de 

música a Espanya i que va aparèixer com a conseqüència d’un altre projecte sobre l’impacte 

de l’educació musical escolar a les noves generacions i el paper que té la música dins el 

sistema educatiu espanyol, l’Impactmus (PROFMUS, 2018). Recentment, i seguint el mateix 

fil que els dos projectes anteriors, s’ha creat ForMMus, una col·laboració que inclou les set 

universitats catalanes amb major oferta des de l’àrea musical amb l’objectiu de millorar la 

formació didàctica i musical dels i les futures mestres de primària (ForMMus, 2021).   

A nivell personal, aquest Treball de Fi de Grau em permetrà comprovar si hi ha una necessitat 

de canvi en la formulació dels plans d’estudi de les assignatures dirigides a la formació 

musical per a mestres generalistes de les universitats de Catalunya. Aquest possible canvi 

hauria d’anar encaminat a enriquir la globalització del currículum i, en conseqüència, de 

l’ensenyament, tot oferint propostes d’ensenyament-aprenentatge transversals.  

Pel que fa a la tipologia de Treball de Fi de Grau a l’hora d’enfocar-lo i estructurar-lo, he 

seleccionat l’opció d’investigació i, més concretament, la de recerca empírica. D’aquesta 

manera, aprofundiré en la formació del professorat generalista de les universitats catalanes.  

Així doncs, la pregunta d’investigació que em plantejo és la següent: La formació musical 

del professorat generalista és l’adequada per al seu exercici professional? 

Per tal de dur a terme aquest Treball de Fi de Grau i donar resposta a la pregunta 

d’investigació, m'he plantejat un objectiu general i dos específics. 

L’objectiu general, que guiarà el treball, és el següent: 

- Valorar l’adequació de la formació musical de les mestres generalistes a les 

universitats de Catalunya. 

I, per poder assolir-lo, els objectius específics són: 

1. Examinar críticament els aspectes formatius dels plans docents de les assignatures 

musicals obligatòries de les universitats de Catalunya. 

2. Analitzar les experiències i percepcions de mestres generalistes de l’escola Sagarra 

de Barcelona al voltant de l’ús de la música i de la formació rebuda.  

En aquest treball podrem trobar una breu introducció, mostrant les motivacions personals del 

treball així com la pregunta d’investigació i els objectius plantejats; seguidament, una 

aproximació teòrica envers la conceptualització de la música, la música a l’educació primària 
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a Catalunya i, finalment, la formació del professorat; la metodologia, on queden exposades 

les accions que s’han dut a terme per assolir els objectius; l’anàlisi de les dades recollides; la 

discussió dels resultats, tot relacionant les dades recollides amb el marc teòric; i, en darrer 

terme les conclusions i les consideracions finals, que permeten fer un tancament del treball.  
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2. Marc teòric 

2.1. L’educació musical: conceptualització 

Abans d’endinsar-se en el concepte d’educació musical, primerament, caldria saber què 

s’entén per música. L’Institut d’Estudis Catalans (2000), per una banda, defineix aquest 

concepte com “art que es val dels sons i els combina d’acord amb lleis de la melodia, 

l’harmonia i el ritme”. En canvi, amb el Gran Diccionari de la Llengua Catalana (s.d.), aquesta 

definició varia una mica i el terme queda conceptualitzat com “art que s’expressa mitjançant 

l’ordenació dels sons en el temps”. Així doncs, s’observa com poden existir diverses 

conceptualitzacions del terme música. De fet, Willems (citat per Pascual, 2006) va seleccionar 

un conjunt de definicions i les va agrupar segons la seva afinitat, relacionant-les amb els 

éssers humans, l’afectivitat, la sensorialitat, la ciència o l’ètica i la moral. Una altra definició a 

la qual caldria parar esment és la de Casals (2017), qui diu que “la música es un lenguaje 

formado por sonidos y silencios organizados humana y socialmente de una forma particular 

en cada cultura, y con unos significados, valores y sentimientos asociados” (p. 26). Finalment 

Blacking (citat per Vilar, 2004) exposa que “la música es un producto del comportamiento de 

grupos humanos, tanto si son formales como informales: es sonido humanamente 

organizado” (p. 2). En definitiva, es pot comprovar com hi ha un seguit de definicions per 

entendre què és la música. En un dels aspectes que coincideixen els diferents autors, però, 

és que la música és quelcom innat en l’ésser humà i, per això, està present des de les 

primeres manifestacions sonores dels infants i els acompanya al llarg de tota la vida (Vilar, 

2004).  

A aquestes definicions, Calderón (2014), a partir de les investigacions de Hargreaves i North, 

hi afegeix l’existència de deu funcions que tindria la música: expressió emocional, gaudi 

estètic, entreteniment, comunicació, representació simbòlica, resposta física, reforç de 

normes socials, validació d’institucions socials, continuïtat i estabilitat de la cultura i integrar-

se a la societat.  

Així mateix, tot i que durant el cicle de la vida les persones estan acompanyades de la música, 

la qual acostuma a variar en funció del context, només amb l’enculturació i, per tant, sense 

una educació musical, el desenvolupament s’atura cap als deu anys i és per això que aquest 

tipus d’educació esdevé necessària (Zenatti, citat per Vilar, 2004). La música és un element 

expressiu i comunicatiu comú a totes les cultures humanes i que, al mateix temps, afecta el 

desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, físiques i afectives i, per aquest motiu, cal 

assegurar una educació musical. De fet, Costa-Giomi (2017), exposa que el 
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desenvolupament cognitiu i musical estan estretament relacionats, ja que els éssers humans 

poden percebre l’organització dels sons gràcies a les capacitats cognitives. Així doncs, és 

essencial que l’educació musical s’integri al currículum de l’escola i, en definitiva, a l’educació 

dels infants.  

Fent èmfasi en l’educació musical, Aróstegui (citat per Cremades, 2017) exposa un conjunt 

de sis principis metodològics que hauria de tenir aquest tipus d’educació per tal que sigui de 

qualitat: 

1. Principi d’activitat, a partir del qual els infants construeixen el seu propi aprenentatge 

de manera significativa.  

2. Educació personalitzada que desenvolupi la singularitat, l’autonomia i l’obertura de 

l’alumnat. 

3. Principi de globalització, mitjançant el qual s’enfocaran els aprenentatges des d’una 

mirada interdisciplinària.  

4. Aprenentatge significatiu, és a dir, el procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser 

quelcom motivador, experimental i que afavoreixi el desenvolupament personal i 

autònom. 

5. Avaluació de capacitats i competències i, per tant, no s’ha de fer èmfasi en l’adquisició 

de coneixements, sinó en l’obtenció de competències. 

6. Educació musical i desenvolupament creatiu. L’infant ha de tenir la possibilitat de 

realitzar les seves pròpies produccions sonores, tant des d’una metodologia basada 

en la improvisació com en la creació escrita de discursos sonors.  

A més a més, també caldria destacar els elements bàsics de l’enfocament de la didàctica 

musical exposats per Casals (2020): les dimensions de la competència musical i els contextos 

d’aprenentatge musical. 

Les dimensions de la competència musical, definides per Malagarriga, Gómez i Viladot 

(2010), són l’escolta, la interpretació i la creació, tot i que prèviament han sigut exposades 

per altres autors.  

Pel que fa a l’escolta, Malagarriga et al. (2010) exposen que “la competència en l’escolta 

musical requereix habilitats auditives i coneixements culturals per a poder identificar el que 

s’escolta, percebre-ho des de la sensibilitat i la intel·ligència i poder alhora gaudir i 

comprendre” (p. 23). 
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En relació amb la interpretació, les autores defensen que “ser competent en la interpretació 

vol dir tenir les habilitats i els coneixements necessaris per poder actuar en diferents escenaris 

i contextos, d’acord amb les característiques de la situació i les expectatives dipositades” 

(Malagarriga et al., 2010, p. 25). 

En darrer terme, la creació es pot definir com la capacitat de formular noves produccions 

sonores i de trobar diferents vies de desenvolupament d’una idea inicial (Malagarriga et al., 

2010). 

Altrament, existeixen una sèrie de contextos d’aprenentatge musical (Casals, 2020), “els 

escenaris en què fem i vivim la música” (p. 53): cançó i veu, audició, dansa i moviment, creació 

i pràctica instrumental. 

- Cançó i veu. Esdevé el principal context musical que permet viure i aprendre música 

i, per això, hauria de convertir-se en l’esquelet sustentador de la música a l’escola. 

- Audició. Aquella situació en què s’escolta un fragment musical. 

- Dansa i moviment. La música no pot separar-se del cos i necessita expressar-se a 

través del cos, per tant, la dansa i la música estan fortament unides. 

- Creació. Es basa en activitats musicals de composició i d’improvisació musical.  

- Pràctica instrumental. És aquella interpretació de la música que va més enllà del 

cant, de manera que implica l’ús de qualsevol tipus d’instrument.  

A tot això, caldria sumar-hi la importància de la cultura i la societat, ja que les persones viuen 

en comunitats, amb uns contextos concrets i unes característiques definides. Per últim, també 

entren en joc el llenguatge musical, les fonts i materials sonors, les teories de l’educació i el 

sistema educatiu. Així doncs, es tracta d’un entramat on conflueixen diversos aspectes que 

desemboquen en una educació musical des del punt de vista competencial, tot afavorint un 

aprenentatge significatiu i que aposti per al desenvolupament dels infants (vegeu imatge 1), 

idea que també segueix la línia dels principis d’Aróstegui (citat per Cremades, 2017), 

esmentats amb anterioritat. 



   

 

10 

 

 

Imatge 1. Esquema dels elements bàsics de l'enfocament de la didàctica musical. 
Font: Casals (2020) 

A tall de conclusió, tal com exposa Casals (2020): “l’educació musical forma part de l’educació 

integral de l’individu” (p.21), i és que des d’abans de néixer, els infants ja entren en contacte 

amb la música i és a partir d’aquest naixement, que sons i música esdevenen un element clau 

a l’hora de descobrir el món que els envolta (Alsina, Díaz i Giráldez, 2008). 

 

2.2. La música a l’educació primària a Catalunya 

Tal com exposa Calderón (2014), l’educació musical i la dansa, juntament amb l’educació 

visual i plàstica, constitueixen l’àrea d’educació artística dins el currículum de primària. 

Aquesta combinació ve donada perquè tant el llenguatge musical com el plàstic comparteixen 

aspectes relacionats amb la producció i la comprensió. D’aquesta manera, es podria afirmar 

que hi ha una clara intenció d’englobar les diferents tipologies d’art en una mateixa àrea 

(Aróstegui, 2014).  

Per entendre la música a educació Primària a Catalunya, cal fixar-se en el currículum del 

Departament d’Ensenyament (2017), el qual engloba la música dins l’àmbit artístic i, en 

conseqüència, l’àrea es defineix com “Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i 
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dansa”. Així doncs, s’inclouen aquests tres tipus d’art en una única àrea. Existeixen tres 

dimensions amb les seves competències respectives: 

1. Dimensió percepció, comprensió i valoració. 

a. Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i 

sonora de l’entorn natural i cultural. 

b. Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i 

musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques. 

c. Competència 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni 

artístic proper, de Catalunya i d’arreu. 

d. Competència 4. Comprendre i valorar elements significatius de la 

contemporaneïtat artística. 

2. Dimensió interpretació i producció. 

a. Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i 

eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. 

b. Competència 6. Interpretar música vocal i instrumental amb els elements i 

recursos bàsics del llenguatge musical. 

c. Competència 7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic 

per expressar-se, interpretar i comunicar-se. 

3. Dimensió imaginació i creativitat. 

a. Competència 8. Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels 

diferents llenguatges artístics. 

b. Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques  

multidisciplinàries. 

Si tot això es trasllada a la realitat existent a les aules i es deixa enrere la normativa, 

Cremades (2017) exposa que les programacions han de tenir una finalitat educativa, han 

d'atendre les exigències dels infants i han d'estructurar una ciència. Així doncs, s’ha de 

mantenir un equilibri entre la seva estructura i la realitat educativa del context, tot adaptant-

s'hi. També ha d'esdevenir coherent i flexible i, finalment, ha d'estar enfocada al fet que l'infant 

sigui capaç d'aprendre a aprendre, aprendre a ensenyar i ensenyar a aprendre. 
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Per aquest motiu, i tenint en compte tots aquests aspectes esmentats anteriorment, el mateix 

autor estableix una sèrie de continguts generals de l’educació musical: el llenguatge de la 

música, el cant, els instruments, el llenguatge corporal i l’art i cultura.  

En definitiva, la programació ha de ser un full de ruta on quedin dibuixades les línies d’actuació 

a l’aula i, a més, ha de ser oberta i flexible, ja que ha de permetre un canvi de rumb, de 

metodologia, d’objectiu o de contingut en funció de les necessitats del grup (Cremades, 2017). 

Per tal de comparar-ho amb la realitat, es farà ús de la tesi doctoral de Farrés (2021), la qual 

exposa que les metodologies no són rígides, sinó que es van adaptant a cada context 

educatiu. Així, a partir de les premisses envers les competències que s’han de treballar a les 

aules d’educació primària, serà possible adaptar-se a situacions concretes. En aquest cas, 

Farrés ha dut a terme la seva investigació a una escola de la població de Porqueres, una 

zona rural molt propera a l’Estany de Banyoles. L’escola basa el seu funcionament en els 

projectes i, pel que fa a la música, té un enfocament globalitzador que desenvolupa la 

sensibilitat dels infants.  

L’autora destaca que la música esdevé un punt de partida per tal que els aprenentatges siguin 

globals i transferibles, és a dir, aquesta visió globalitzadora de l’aprenentatge permet que els 

coneixements adquirits es puguin traslladar a la quotidianitat dels infants. De la mateixa 

manera, exposa que més d’una metodologia pot estar present en una mateixa proposta 

didàctica i que aquestes metodologies no poden ser rígides ni tancades, sinó que s’han de 

complementar entre elles per adaptar-se al context educatiu. Per tant, la fusió de 

metodologies permetrà al professorat ajustar-se als diferents ritmes d’aprenentatge, 

interessos i necessitats dels infants (Farrés, 2021). 

 

2.3. La formació del professorat 

Tal com s’ha esmentat amb anterioritat, la música és quelcom essencial en el 

desenvolupament dels éssers humans. Així, amb aquesta idea es corrobora el valor de 

l’educació musical en relació amb el desenvolupament integral dels humans. Per això, la 

formació del professorat no pot deslligar-se d’aquesta premissa (Vilar i Gómez, 2005).  

Per aquest motiu, i tot seguint les idees de Casals (2020), la formació del professorat ve 

supeditada per les demandes de l’entorn i, en conseqüència, del sistema educatiu.  

Ara bé, no existeix un model perfecte per a la formació del professorat, sigui a escala general 

o especialista i, per això, aquest aspecte és quelcom recurrent en nombrosos estudis 
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(Serrano, 2020). A banda de les assignatures de caràcter obligatori, a les universitats 

espanyoles també hi ha les optatives que es duen a terme amb la menció d’educació musical. 

Així, hi ha universitats que tenen repartides aquestes matèries al llarg de tota la formació, 

mentre que d’altres estan estipulades al darrer any (Fernández i Valdivia, 2020). 

Tot i no existir un model ideal per a la formació musical del professorat, sí que existeixen una 

sèrie d’ítems que cal tenir en compte (Aróstegui, 2014): l’educació auditiva, el ritme, la 

formació vocal, l’expressió instrumental, l’ús de la cançó, el llenguatge musical i, finalment, la 

relació que mantenen la música i les tecnologies.  

Centrant-nos en la formació de mestres generalistes, molts i moltes docents no inclouen la 

música dins les seves propostes, ja que, a causa de la seva falta de formació i experiències 

musicals, no se senten còmodes ensenyant música als infants (Bresler, 1994). 

L’objectiu de la formació per a mestres generalistes, tal com exposa Hartwig (citat per Hartwig, 

2007), és oferir un equilibri entre el desenvolupament de les pròpies habilitats musicals de 

l’alumnat universitari i el desenvolupament de l’habilitat d’involucrar l’alumnat de primària en 

unes propostes musicals de qualitat. En definitiva, s’ha de trobar un equilibri entre el 

coneixement disciplinar i el didàctic (Hartwig, 2007).  

Casals (2020), a més, exposa que la formació musical i de la seva didàctica ha d’abordar dos 

aspectes essencials: el dèficit de coneixements i habilitats musicals bàsiques i la falta de 

confiança envers la música, que també exposava Bresler (1994), esmentat amb anterioritat. 

També trobem una altra situació que influencia en el desenvolupament de les assignatures 

de formació inicial de les universitats, i és l’heterogeneïtat existent a les aules (Tejada i Pérez-

Gil, citats per Casals, 2020), ja que hi ha alumnat que té nocions musicals molt bàsiques i 

d’altres que tenen un coneixement de la matèria elevat i, per tant, s’ha de saber trobar un 

equilibri.  

Per altra banda, en relació amb la formació de mestres especialistes, tal com queda exposat 

al Libro Blanco de Título de Magisterio (ANECA, citat per Casals, 2020), hi ha una sèrie de 

competències que hauria de tenir el professorat especialista de música, entre els quals 

destaquen les relacionades amb la didàctica musical i una base de coneixements musicals.  

Carrillo (2015), a través d’un estudi, delimita un total de deu competències per a l’exercici 

professional dels i les docents, les quals estan dividides en tres categories: transversals, 

musicals i pedagògiques. Concretant les musicals, aquestes corresponen al 

desenvolupament de les capacitats vinculades amb l’escolta musical, al desenvolupament de 

capacitats vinculades amb la interpretació musical i, finalment, al desenvolupament de 
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capacitats vinculades amb la creació musical. Aquests tres eixos es poden relacionar amb les 

tres competències de la dimensió musical de l’escolta, la interpretació i la creació (Malagarriga 

et al., 2010).  

En definitiva, tal com exposen Carrillo i Vilar (2014), el professorat de música hauria de tenir 

competències musicals sòlides en els àmbits de la interpretació, l’escolta i la creació musical 

per tal d’oferir una educació musical de qualitat. A més a més, també són essencials unes 

competències professionals que permetin crear un clima d’aula adequat i, al mateix temps, 

gestionar l’aprenentatge musical dels infants.  

No s’ha d’oblidar, però, que l’escola és una xarxa i, per tant, és necessari un treball 

col·laboratiu entre els i les especialistes de música amb la resta de l’equip docent (Calderón, 

2014). Tal com exposa l’autor, la música esdevé un recurs a partir del qual es pot treballar la 

diversitat de competències. Així, a partir de la formació inicial bàsica, la qual ofereix els 

recursos musicals essencials, es facilita la possibilitat de col·laborar entre professionals 

especialitzats dins l’àmbit de la música amb aquells professionals que han rebut una educació 

en altres àmbits.  
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3. Metodologia 

Per dur a terme aquest Treball de Fi de Grau i, en conseqüència, donar resposta a la pregunta 

d’investigació inicial, vam treballar a partir dels dos objectius específics estipulats amb 

anterioritat.  

Per assolir l’objectiu específic 1 (Identificar els aspectes formatius en els plans d’assignatura 

de les universitats de Catalunya), vam recopilar les diferents guies docents de cada 

assignatura de música per a la formació de mestres generalistes de les universitats catalanes 

amb més oferta formativa en aquesta àrea: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma 

de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i Universitat Ramón Llull. Posteriorment, 

vam dur a terme una anàlisi documental a partir d’una pauta dissenyada amb anterioritat, 

en la qual hi ha recollits els objectius, les competències, els resultats d’aprenentatge i els 

continguts (vegeu annex 1).  Abans, però, vam crear una taula resum per mostrar una breu 

conceptualització envers les assignatures, tot mostrant quantes n’hi ha a cada universitat, en 

quins cursos es duen a terme, quants crèdits tenen i si es comparteixen amb altres disciplines 

(vegeu taula 2). Per fer l’anàlisi, doncs, vam tenir en compte les dimensions de les 

competències musicals i els contextos d’aprenentatge, mencionats al marc teòric amb 

anterioritat, i seguidament, es van comparar les diferents assignatures entre elles.  

Per altra banda, per donar resposta a l’objectiu específic 2 (Recollir les experiències i 

percepcions de mestres generalistes de l’escola Sagarra de Barcelona al voltant de l’ús de la 

música i de la formació rebuda), vam realitzar un grup de discussió, els quals es poden  

definir com “reunions en grups petits on els participants conversen envers un o uns temes 

concrets, sota la conducció d’un dinamitzador” (Hernández, Fernández i Baptista, 2007, p. 

224), amb mestres generalistes de primària de l’escola Sagarra de Barcelona, ja que era el 

centre on realitzava les pràctiques del grau d’Educació Primària. Vam fer-lo amb tres mestres, 

una per a cada cicle de l’escola: inicial, mitjà i superior. A més a més, per aconseguir major 

diversitat, també vam tenir en compte el recorregut professional general i el concret a l’escola, 

aspectes que es veuen recollits a la taula 1. 
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 Cicle en què es 

troba 

Experiència 

docent 

Experiència a 

l’escola 
Formació rebuda 

M.P. Cicle inicial 20 anys 14 anys Magisteri a la UAB 

M.A. Cicle mitjà 6 anys 4 anys 
Educació primària a la 

UAB 

V.F. 

 
Cicle superior 34 anys 24 anys Magisteri a la UB 

Taula 1. Retrat de les participants del grup de discussió. 
Font: Pròpia 

Vam recollir totes les dades a partir d’enregistraments sonors i de diverses anotacions. Per 

fer l’anàlisi, vam tenir en compte les preguntes formulades durant el grup de discussió: quins 

coneixements i relació tenien amb la música, quines eren les seves experiències amb la 

música a l’escola, si consideraven que la formació rebuda era suficient per oferir sessions de 

música de qualitat i, finalment, com va ser la seva formació.   
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4. Anàlisi  

4.1. Anàlisi documental de les guies docents 

En aquest apartat trobem, primerament, un taula amb les diferents assignatures existents a 

les set principals universitats catalanes que ofereixen la menció de música: Universitat de 

Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, 

Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i Universitat 

Ramón Llull. Així doncs, en aquesta taula  es presenta la universitat en qüestió amb el nombre 

d’assignatures que imparteix, en quins cursos es duen a terme, el nombre de crèdits que 

tenen i, finalment, si es comparteixen amb altres disciplines (vegeu taula 2).  

Posteriorment, hem desenvolupat un quadre amb diferents ítems desglossats de les 

assignatures (vegeu annex 1). D’aquesta manera, trobem els objectius, les competències, els 

resultats d’aprenentatge i, en darrer terme, els continguts tractats1. Cal destacar, però, que 

no totes les guies docents compten amb tots els apartats seleccionats i, per tant, no s’ha 

incorporat aquesta informació.  

A partir d’aquí, doncs, es durà a terme l’anàlisi de les assignatures, tot comparant-les entre 

elles tenint en compte les competències de la dimensió musical esmentades al marc teòric i 

els contextos d’aprenentatge musicals existents. A més a més, també es tindran en compte 

altres aspectes, com l’ús de les tecnologies o la relació amb el context i la cultura, així com la 

seva relació amb la didàctica.  

 
Nombre 

d’assignatures 

Cursos de les 

assignatures 

Nombre de 

crèdits 

Comparteix amb 

altres disciplines 

Universitat Autònoma 

de Barcelona 
2 

2n (anual) 

3r (semestral) 

7 crèdits en 

total 
Sí, totes dues 

Universitat de 

Barcelona 
1 3r (semestral) 

6 crèdits en 

total 
No 

Universitat de Girona 2 
2n curs (semestral) 

2n curs (semestral) 

5 crèdits en 

total 
Sí, totes dues 

Universitat de Lleida 1 1r curs (semestral) 
6 crèdits en 

total 
No 

Universitat Ramon 

Llull 
2 

1r (semestral) 

3r (anual) 

9 crèdits en 

total 
Una no, l’altra sí. 

Universitat Rovira i 

Virgili 
2 

2n (anual) 

4t (semestral) 

7,5 crèdits 

en total 
Sí, totes dues 

Universitat de Vic – 

Catalunya Central 
1 1r (semestral) 

6 crèdits en 

total 
No 

Taula 2. Quadre resum de les assignatures. 
Font: Pròpia a partir de les guies docents. 

 
1 Aquest apartat s’ha fet a partir de les diferents guies docents de cada assignatura.  
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Així, a la taula 2 veiem com les universitats que tenen dues assignatures de música, aquestes 

estan compartides amb altres disciplines, mentre que les que només tenen una assignatura, 

només engloben l’àrea musical. Cal destacar el cas de la Universitat Ramón Llull, ja que tot i 

tenir dues assignatures, només una comparteix els continguts amb altres àrees de 

coneixement. Tot i això, aquesta diferència no determina el nombre de crèdits, ja que, 

aproximadament, a totes les universitats oferten els mateixos, uns sis. A més a més, la 

majoria d’assignatures es cursen durant el segon i tercer any de carrera, a excepció de la 

Universitat de Lleida, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic – Catalunya Central, 

que imparteixen una assignatura al primer any. Pel que fa a la durada de les assignatures, 

trobem una barreja perquè hi ha assignatures tant semestrals com d’anuals.  

Les assignatures que comparteixen disciplina, acostumen a compartir-la amb les arts 

plàstiques, com és el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Girona 

i de la Universitat Rovira i Virgili. En el cas de l’assignatura de la Universitat Ramon Llull, 

aquesta està repartida entre les àrees de música, arts i educació física, sent l’única matèria 

que té relació amb l’àrea d’educació física.  

Així doncs, entrant en l’anàlisi del contingut de les diferents guies docents, tal com hem 

exposat anteriorment, s’han tingut en compte les competències de la dimensió musical, els 

diferents contextos d’aprenentatge musical i altres aspectes destacables.  

En relació amb les competències de la dimensió musical trobem l’escolta, la creació i la 

interpretació.  

Pel que fa a l’escolta, veiem que es treballa a través d’audicions musicals i concerts didàctics 

i s’entén com un procés de sensibilització per a l’assoliment de coneixements, en definitiva 

com a base de la comprensió musical. Tot i això, només s’explicita en sis assignatures: 

Educació musical i visual i Educació musical, visual i aprenentatge, ambdues de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, Música i la seva didàctica, de la Universitat de Lleida, Expressió 

musical a primària, de la Universitat de Barcelona, Educació musical, plàstica i visual I, de la 

Universitat de Girona i, finalment, Expressió musical, a la Universitat de Vic-Catalunya 

Central.  

Quant a la creació, només queda exposada en la guia docent de tres assignatures: Educació 

musical i visual i Educació musical, visual i aprenentatge, ambdues de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, i Desenvolupament de l’expressió musical i la seva didàctica, de la 

Universitat Ramon Llull. En aquest cas, també s’entén com a la base de la comprensió 

musical i s’hi aprofundeix a partir dels conjunts instrumentals i de la transmissió oral a la 

codificació.  



   

 

19 

 

Finalment, la interpretació observem com es desenvolupa a través de les cançons i la veu, 

dels instruments i de les danses. A més a més, com a les altres dues dimensions, també 

s’entén com a base de la comprensió musical. Així doncs, aquesta competència està present 

a la guia docent de vuit assignatures: Educació musical i visual i Educació musical, visual i 

aprenentatge, ambdues de la Universitat Autònoma de Barcelona, Música i la seva didàctica, 

de la Universitat de Lleida, Desenvolupament de l’expressió musical i la seva didàctica, de la 

Universitat Ramon Llull, Expressió musical a primària, de la Universitat de Barcelona, 

Educació musical, plàstica i visual I, de la Universitat de Girona, Ensenyament i aprenentatge 

de l’educació musical, visual i plàstica¸ de la Universitat Rovira i Virgili i, finalment, Expressió 

musical, de la Universitat de Vic-Catalunya Central.  

Així, al gràfic 1 podem veure un resum envers la quantitat d’assignatures en què es treballa 

cada dimensió de la competència musical. D’aquesta manera, observem com la interpretació 

és la dimensió que més es desenvolupa però que, tot i així, no arriba a estar present en tres 

de cada quatre assignatures. A més a més, la creació no arriba a tractar-se a la meitat de les 

guies docents.  

 

Gràfic 1. Dimensions de la competència musical. 
Font: Pròpia a partir de les guies docents. 

Per altra banda, els contextos d’aprenentatge musicals, tal com hem mencionat i definit al 

marc teòric, són cançó i veu, audició, dansa i moviment, creació i pràctica instrumental. 

Pel que fa a cançó i veu, hi ha dues assignatures en les quals no es duu a terme. Per una 

banda, Educació musical, plàstica i visual II, de la Universitat de Girona, tot i que sí que és 
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cert que aquest context d’aprenentatge es troba justament a l’assignatura anterior Educació 

musical, plàstica i visual I. Per altra banda, tampoc es treballa a l’assignatura Educació a 

través de la plàstica i la música i l’educació física: projecte interdisciplinari de la Universitat 

Ramon Llull, encara que sí que s’ha cursat a l’altra assignatura que hi ha a la facultat. En 

totes les matèries s’entén la cançó i la veu com un element bàsic per a la pràctica musical i, 

també es fa especial èmfasi en la interpretació del repertori d’obres vocals. A la Universitat 

de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat de Vic – Catalunya Central 

s’aprofundeix en aspectes més teòrics com són la fisiologia, l’anatomia, les característiques 

de la veu o la respiració, entre d’altres. 

Fixant-nos en l’audició, torna a passar el mateix amb l’assignatura Educació musical, plàstica 

i visual II, de la Universitat de Girona, que no està present en aquesta però en l’anterior sí i 

amb l’assignatura de  Educció a través de la plàstica i la música i l’educació física: projecte 

interdisciplinari de la Universitat Ramon Llull. Tampoc es treballa en cap de les dues 

assignatures de la Universitat Rovira i Virgili. Així, està present en fins a vuit assignatures en 

total. En aquest context d’aprenentatge, principalment es treballa l’assoliment dels 

coneixements musicals i la comprensió dels elements del llenguatge musical a través de les 

audicions, així com a través del coneixement de diferents instruments musicals i dels gèneres 

i estils existents. A més a més, a la Universitat de Lleida i la Universitat de Barcelona 

s’aprofundeix en aspectes més tècnics de l’oïda, com són la seva anatomia i fisiologia. A la 

Universitat de Barcelona també es fa especial èmfasi en la importància dels concerts didàctics 

com a eines d’aprenentatge de la música i, finalment, tant a la Universitat de Vic – Catalunya 

Central com a la Universitat de Girona es tracta la música com un element per entendre el 

món, tot tenint en compte totes les èpoques i contextos.  

Quant a dansa i moviment, no està a les guies docents d’ambdues assignatures de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, Educació musical i visual i Educació musical, visual i 

aprenentatge, ni en les dues assignatures de la Universitat de Girona, Educació musical, 

plàstica i visual I i Educació musical, plàstica i visual II, així com tampoc en la de la Universitat 

de Vic-Catalunya Central, Expressió musical. A més a més, torna a passar el mateix a la 

Universitat Ramon Llull, ja que es treballa a l’assignatura de Desenvolupament de l’expressió 

musical i la seva didàctica, però en canvi no es tracta a l’altra assignatura. En definitiva, només 

es té en compte a cinc assignatures. La majoria de matèries que treballen aquest context 

d’aprenentatge ho fan a través de danses i coreografies, des del punt de vista de la 

interpretació i, en alguns casos, de la creació, tot relacionant-ho amb la seva aplicació 

didàctica, com és el cas de la Universitat Ramon Llull. A més a més, en el cas de la Universitat 

de Barcelona també es treballa el ritme corporal. 
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En relació amb la creació, només es desenvolupa a les assignatures de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i a una de les assignatures de la Universitat Ramon Llull, en concret 

a la de Desenvolupament de l’expressió musical i la seva didàctica, és a dir, a tres 

assignatures. Podem veure com es treballen aspectes de la creació sonora, tot traslladant les 

transmissions orals a la codificació, així com la creació a través de la veu, d’instruments o de 

materials sonors diversos. A més a més, també es treballa la creació a partir de la 

improvisació.  

Finalment, si ens fixem en la pràctica instrumental, veiem com no està present a 

l’assignatura de Música i la seva didàctica, de la Universitat de Lleida, a les assignatures de 

Educació musical, plàstica i visual I i Educació musical, plàstica i visual II, de la Universitat de 

Girona, ni a l’assignatura de Educació a través de la plàstica i la música i l’educació física: 

projecte interdisciplinari, de la Universitat Ramon Llull, però, en canvi, sí que es desenvolupa 

a l’assignatura prèvia en aquesta mateixa facultat. Per tant, es duu a terme a set assignatures. 

Dins aquest context d’aprenentatge, es treballa principalment des de la dimensió productiva i 

perceptiva de la música, així com entesa com un recurs didàctic i les diferents tipologies 

d’instruments musicals i les seves agrupacions. Cal destacar el cas de la Universitat Rovira i 

Virgili, que, a banda de tractar aquests aspectes, també aprofundeix en l’Instrumentarium Orff 

i en la formació instrumental de la flauta de bec.  

 

Gràfic 2. Contextos d'aprenentatge musica. 
Font: Pròpia a partir de les guies docents. 
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Així doncs, tal com veiem al gràfic 2, el context d’aprenentatge de cançó i veu és el que està 

més present a totes les universitats de Catalunya, ja que únicament no es duu a terme a dues 

assignatures. Per contra, el context d’aprenentatge que està menys present és el de creació, 

ja que únicament figura en tres assignatures de les onze analitzades i hi ha universitats que, 

a la guia docent, el seu treball no queda reflectit. Així, tant dansa i moviment com creació són 

els dos contextos d’aprenentatge amb menys presència als plans docents. Mentre que 

pràctica instrumental i audició estan al mateix nombre de matèries universitàries, un total de 

set. 

Cal fer èmfasi en dues assignatures concretes, Educació musical, plàstica i visual II, de la 

Universitat de Girona, i l’assignatura de Educació a través de la plàstica i la música i l’educació 

física: projecte interdisciplinari, de la Universitat Ramon Llull, ja que en ambdues matèries 

queda implícit a la guia docent el treball dels cinc contextos d’aprenentatge mencionats amb 

anterioritat. De fet, en aquestes assignatures, el que es fa és la creació d’un projecte 

interdisciplinari a través de tots els aprenentatges adquirits al llarg de la carrera amb les altres 

assignatures relacionades amb la música i les arts.  

També caldria destacar que la majoria d’assignatures tenen present les TIC i el treball en grup 

a l’hora de fer les diferents tasques proposades. A més a més, també tenen en compte la 

societat i la cultura que els envolta. Finalment, destacar que totes les assignatures tenen en 

compte el currículum i el sistema educatiu en el qual ens trobem, aprofundint d’aquesta 

manera en la didàctica de la música.  

 

4.2. Anàlisi del grup de discussió 

Les mestres que van participar al grup de discussió, tal com hem esmentat amb anterioritat, 

són docents amb situacions variades. Així, veiem com hi ha dues mestres que van estudiar 

amb l’anterior pla d’estudis i, per tant, van fer la diplomatura de magisteri i, en canvi, hi ha una 

altra mestra que va fer la carrera amb l’actual Pla Bolonya i va estudiar el grau d’educació 

primària. A més, podem observar com hi ha varietat pel que fa a l’experiència, ja que tot i que 

dues mestres tenen més anys d’experiència docent, la tercera mestra fa menys temps que 

està exercint la seva professió. 

Per fer l’anàlisi dels aspectes que  les mestres van destacar al llarg del grup de discussió, 

tenim en compte les preguntes que plantejades: quina relació tenen amb la música a nivell 

global, quina és la seva experiència amb la música a l’escola, si creuen que la seva formació 

musical és adequada i, finalment, què en pensen de la seva formació i com ha estat. 
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Si ens fixem en la relació que mantenen amb la música, sense tenir en compte la formació 

universitària, veiem com hi ha dues mestres que sí que tenen relació, ja que n’han fet pel seu 

compte, mentre que l’altra mestra no, fet que, tal com després veurem, ha influenciat en la 

seva percepció i el seu punt de vista envers la música a l’escola.  

Pel que fa a les experiències viscudes amb la música dins l’escola, trobem que les participants 

coincideixen amb una premissa, que fan el que poden o, fins i tot, no fan res. Una de les 

mestres, que també ha estat uns cursos a infantil, considera que hi ha molta diferència entre 

ambdues etapes, ja que, des del seu punt de vista, a infantil sí que es pot anar fent alguna 

cosa si parles amb l’especialista, però que, en canvi, a primària no. A més a més, també 

exposa que veure com fa les classes l’especialista també l’ha ajudat a saber què fer. Per altra 

banda, una de les mestres, a qui l’any passat li va tocar dur a terme alguna sessió de música, 

explica que simplement ensenyava els instruments, però que no donava més indicacions ni 

explicacions perquè no tenia cap formació i no sabia què podia fer; de fet, exposa que al 

principi els infants es mostraven motivats, tot i que amb el pas dels dies, perdien aquesta 

motivació.  

Tenint en compte la qüestió sobre si la seva formació musical com a mestres generalistes és 

suficient totes pensen el mateix: no és suficient i es tracta de manera molt superficial. 

Consideren que amb la formació que es rep, no és possible fer classes de música i que, si no 

existeix una formació externa, una inquietud musical o un vincle amb la música, la formació 

esdevé insuficient i, per tant, no s’arriba a sentir seguretat. Exposen que les vivències 

viscudes durant la carrera, també influencien en la percepció de la música i que, per aquest 

motiu, s’hauria de plantejar d’una manera que permeti gaudir i vincular-se amb la música, 

evitant crear angoixes i bloquejos. Una de les participants també manifesta que la formació 

especialitzada no hauria de recaure només en un curs, sinó que s’hauria d’especialitzar durant 

més temps per donar més qualitat als aprenentatges. Així mateix, exposen que una de les 

coses amb les quals se senten més insegures és a l’hora de cantar, sobretot per l’afinació i, 

la mestra que més segura se sent és per la formació externa que ha rebut.  

De fet, les participants van més enllà i fan una comparació entre les especialitats de l’escola 

i totes coincideixen en què l’especialitat que més difícil els resultaria substituir en un moment 

puntual seria la música, ja que amb educació física recorden algun joc i amb anglès encara 

es podrien defensar, però que, en canvi, amb música els resultaria molt més difícil.  

Finalment, envers la formació rebuda al llarg de la carrera i sobre els diferents continguts que 

han tractat, fan especial èmfasi en un repertori de cançons per cantar, aspecte que és comú 

tant en la diplomatura com en el grau. Així mateix, les mestres que han estudiat la diplomatura 
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de magisteri, també parlen que des de la universitat els tocaven una nota i després l’havien 

de repetir per treballar l’afinació. El fet de cantar davant de tothom, a una de les mestres li 

provocava cert neguit, ja que ella era conscient que no ho feia bé i, per tant, l’assignatura de 

música va convertir-se en una mala experiència per a ella. La mateixa mestra també explica 

que els van ensenyar a llegir partitures i que no entenia la finalitat d’aquesta proposta, ni per 

què es feia. En darrer terme, la mestra que ha estudiat el grau, parla d’una de les experiències 

que més recorda i és que van haver de vincular un projecte artístic amb una creació musical, 

fet que va ser molt vivencial perquè eren elles mateixes les qui interactuaven i tenien 

l’oportunitat de jugar amb la música i l’art 

A tall de conclusió, podem veure com cap de les tres mestres, independentment de la seva 

formació externa en l’àmbit musical, se sent preparada per dur a terme una sessió de música 

de qualitat i, per tant, consideren que la formació rebuda és insuficient. Tot i això, la seva 

percepció de la música varia en funció dels seus coneixements en l’àrea. Per exemple, en el 

cas de les mestres que sí que han rebut algun tipus de formació extra, gaudeixen més de la 

música, però, al mateix temps, les assignatures de la universitat els van resultar molt senzilles 

i superficials. En canvi, la mestra que no tenia coneixements extrínsecs és conscient que té 

una barrera envers la música, ja que durant la seva formació no se sentia segura i, a més, li 

generava certa angoixa i ansietat 
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5. Discussió de resultats 

En aquest apartat trobem una relació entre els diferents elements analitzats amb el marc 

teòric exposat amb anterioritat. Així, primer hi ha un apartat concret de l’anàlisi documental 

de les guies docents, seguit d’un que tracta el grup de discussió. D’aquesta manera, finalment, 

s’establirà una relació entre els tres eixos, és a dir, les guies docents, el grup de discussió i 

el marc teòric. 

 

5.1. Discussió de resultats de l’anàlisi documental de les guies docents 

En relació amb l’anàlisi documental de les guies docents, primerament, caldria destacar el fet 

que la majoria d’assignatures estan relacionades amb altres àmbits artístics a banda de la 

música, com són les arts visuals i plàstiques. Això ho podem relacionar les idees de Calderón 

(2014) i Aróstegui (2014), els quals exposen que s’uneixen la música i les visuals a l’àrea 

d’educació artística amb la idea d’englobar diferents tipologies d’art en una mateixa àrea.  

Així mateix, en relació amb les dimensions de la competència musical exposades per 

Malagarriga et al. (2010), les autores manifesten la importància de treballar les tres 

dimensions per igual per tal d’assolir un desenvolupament competencial dels infants. A 

aquesta idea, Carrillo i Vilar (2014) hi afegeixen que el professorat de música hauria de tenir 

competències musicals sòlides en aquests àmbits per poder oferir una educació musical de 

qualitat als infants. Tot i això, veiem com es treballa molt més la interpretació a partir de 

cançons, instruments i dansa, que l’escolta o la creació, que queden en un segon pla, sobretot 

aquesta darrera. Per tant, si no s’aprofundeix en el treball de totes les dimensions de la 

mateixa manera, la qualitat de l’ensenyament musical no estarà assegurada.  

Relacionat amb aquest aspecte, trobem els contextos d’aprenentatge musical exposats per 

Casals (2020). L’autor defensa que estan connectats entre si i, per això, al llarg d’una sessió 

de música es pot anar passant d’un a l’altre, de manera que tots cinc són iguals d’importants, 

tot i que amb alguns matissos. Per contra, però, veiem com se li dona més rellevància a 

contextos com són cançó i veu, audició i pràctica instrumental i, en canvi, la presència tant de 

la dansa i el moviment com de la creació es veu molt difuminada.  

Finalment, destacar la idea d’Aróstegui (2014), qui exposa la importància d’incorporar les 

tecnologies a l’aula de música a l’hora de dissenyar les activitats. Així, veiem com a totes les 

assignatures es tenen en compte les TIC.  
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5.2. Discussió de resultats del grup de discussió 

Al llarg del grup de discussió realitzat, les mestres coincideixen en la falta de confiança a 

l’hora de dur a terme sessions de música i, per això, deixen tot el procés d’ensenyament-

aprenentatge d’aquesta àrea a mans de l’especialista. Així doncs, aquest aspecte es podria 

relacionar amb la idea de Bresler (1994), el qual exposa que moltes docents no inclouen la 

música dins les seves propostes per la falta de comoditat a l’hora de dur-les a terme, ja que 

consideren que la seva formació i experiències musicals són insuficients.  

Un dels aspectes més rellevants consisteix en la diferència percebuda envers la seva 

formació, ja que aquelles mestres que tenien formació extra o relació amb el món de la música 

fora de la universitat, sentien que el que tractaven a la universitat era molt superficial i, fins i 

tot, els podia resultar avorrit. Per contra, la mestra que no tenia altres coneixements de 

música, el fet de seguir les classes li va esdevenir més complicat. En aquest punt, doncs, 

podem recuperar la idea de Tejada i Pérez-Gil (citat per Casals, 2020), els quals exposen que 

a les aules universitàries hi ha una gran heterogeneïtat, fet que influencia en el 

desenvolupament de les assignatures de formació inicial.  

Pel que fa als seus records envers la seva formació, sí que esmenten que hi havia aspectes 

més didàctics, però també hi havia d’altres que els permetien vivenciar la música en primera 

persona. Així doncs, podem rescatar la idea de Hartwig (citat per Hartwig, 2007), qui exposava 

la necessitat d’oferir un equilibri entre aquell desenvolupament de les habilitats musicals de 

l’alumnat de les universitat i aquell més didàctic.  

Un altre element molt comentat per les docents és l’ús de la cançó com a eina didàctica, fent 

especial èmfasi en el repertori de cançons, fet que podem relacionar amb els contextos 

d’aprenentatge musical de Casals (2020), cançó i veu, audició, dansa i moviment, pràctica 

instrumental i creació. Tot i existir-ne cinc, les mestres únicament ressalten el de cançó i veu. 

A més a més, encara que hi ha tots aquests contextos d’aprenentatge i que el de cançó i veu 

sigui el més subratllat, també és amb el que se senten més insegures, tot tornant a la idea de 

Bresler (1994).  

En darrer terme destacar la idea de M.P., que exposa que durant el temps que va estar a 

educació infantil sí que comenta que hi havia molta col·laboració entre la tutora i l’especialista 

de música i en aquesta etapa sí que se sentia més segura a l’hora de fer sessions de música. 

Amb aquest aspecte podem recuperar la idea de Calderón (2014), autor que exposa que 

l’escola esdevé una xarxa i, per això, és necessari que existeixi un treball col·laboratiu amb 

les especialistes de música i la resta de l’equip docent.  
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5.3. Triangulació dels resultats 

Partint de la discussió de resultats d’ambdós aspectes pràctics, l’anàlisi documental de les 

guies docents i el grup de discussió, i relacionant-ho amb el marc teòric, és el moment de fer 

una triangulació dels resultats, és a dir, establir una connexió entre els tres elements.  

Amb l’anàlisi documental de les guies docents hem pogut comprovar que el context 

d’aprenentatge musical i la dimensió de la competència musical que més presència tenen són 

la cançó i veu i la interpretació, respectivament (Casals, 2020; Malagarriga et al., 2010). 

Aquests aspectes, doncs, els veiem també amb el grup de discussió, ja que les mestres 

l’aspecte que més recorden de la seva formació docent són un seguit de cançons que han 

incorporat al seu repertori personal. A més a més, també destaquen la possibilitat de mostrar 

algun instrument, fent referència a la pràctica instrumental com a context d’aprenentatge 

(Casals, 2020), tot i que tampoc sabrien anar més enllà. Així, d’aquells aspectes que 

quedaven en un segon pla a les guies docents, les mestres no hi fan especial èmfasi, amb 

l’excepció de la mestra que parla del projecte interdisciplinari de creació.  

Per altra banda, les idees de Tejada i Pérez-Gil (citats per Casals, 2020) sobre trobar un 

equilibri envers l’heterogeneïtat d’alumnes que hi ha a les aules universitàries, l’hem pogut 

veure reflectit amb el grup de discussió, ja que les mestres amb altres coneixements musicals 

consideraven que les sessions eren molt senzilles i, en canvi, la mestra que no tenia altres 

coneixements opinava que li resultava més complicat seguir les sessions. Així doncs, ho 

podem relacionar amb el fet que a les guies docents es treballen diferents aspectes essencials 

per al llenguatge musical que, si algú ja en sap pot resultar-li repetitiu o que simplement s’està 

fent una pinzellada per sobre en comparació amb tots els coneixements que ja posseeix.  

Seguidament, cal comentar la idea de la importància del treball cooperatiu, tant entre mestres 

generalistes com amb l’especialista de música, esmentada per Calderón (2014). Amb l’anàlisi 

documental de les guies docents hem pogut comprovar com s’incorpora el treball en equip a 

l’hora de realitzar les diferents tasques com una preparació per al futur professional, però no 

només entre iguals, sinó que també es destaca la importància de col·laborar amb 

l’especialista de música. De fet, amb el grup de discussió també s’ha fet esment a aquesta 

idea, ja que una de les mestres explicava com, gràcies a les converses amb l’especialista de 

música, considerava que sabia millor quines propostes podia fer i com per tal d’oferir espais 

musicals de qualitat.  

Per contra, un aspecte que considerem essencial, com és el treball de la confiança i de la 

seguretat que comentava Bresler (1994), veiem que les mestres del grup de discussió hi fan 
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especial èmfasi, ja que sense aquesta seguretat no es veurien capaces d’oferir espais on es 

treballi la música. En canvi, però, a les guies docents no se’n fa especial esment i, veient 

aquestes situacions, considerem que és quelcom en el qual s’hauria d’aprofundir.   
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6. Conclusions 

Amb tot plegat, veiem com els resultats ens mostren que la majoria de mestres no se senten 

segures a l’hora d’oferir sessions de música de qualitat i, per tant, prefereixen no fer-ho, tot 

posant una barrera amb aquesta àrea d’aprenentatge i deixant-la únicament a mans de 

l’especialista que hi hagi a l’escola. A més, també hem fet palès que se li atorga molta més 

importància a aspectes concrets de la formació docent i que d’altres no sovint queden obviats, 

fet que no permet un aprenentatge transversal i plenament competencial.  

A partir d’aquests resultats, doncs, podem valorar l’assoliment dels objectius plantejats al 

principi del treball, primerament a partir dels objectius específics i, seguidament, tindrem en 

compte l’objectiu general.  

Objectiu específic 1. Examinar críticament els aspectes formatius dels plans docents de les 

assignatures musicals obligatòries de les universitats de Catalunya. 

Pel que fa a aquest objectiu, hem pogut examinar els aspectes formatius dels plans docents 

de les assignatures en relació amb els contextos d’aprenentatge musical i les dimensions de 

la competència musical i, a més, hem tingut en compte l’ús de les tecnologies, el paper del 

currículum i la importància que se li dona a la societat i cultura on vivim. D’aquesta manera, 

hem pogut comprovar com se li dona molta importància a l’ús de la cançó i a la dimensió de 

interpretació i, en canvi, la resta de contextos d’aprenentatge musicals i dimensions 

esdevenen secundàries. A més a més, cal destacar que a partir d’aquest anàlisi també hem 

vist la importància que se li dona a la tecnologia i a la cultura.  

Objectiu específic 2. Analitzar les experiències i percepcions de les mestres generalistes de 

l’escola Sagarra de Barcelona al voltant de l’ús de la música i de la formació rebuda. 

A partir del grup de discussió que vam dur a terme durant el mes d’abril, hem pogut conèixer 

i analitzar les experiències i percepcions de tres mestres generalistes de l’escola Sagarra 

envers l’ús de la música i la formació que van rebre. Com que les mestres que van assistir-hi 

tenien idees bastant variades, ens van oferir un ampli ventall d’opinions. Així doncs, vam 

extreure un seguit d’idees clau, com ara que la formació rebuda havia sigut insuficient, fet que 

no els havia atorgat la confiança suficient per dur a terme sessions de música amb els infants 

i, a més a més, la importància de treballar tant els continguts musicals com aquells relacions 

amb la didàctica.  Tot i això, considerem que en ser el primer grup de discussió realitzat no 

vam acabar d’extreure tota la informació.  
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Objectiu general. Valorar l’adequació de la formació musical de les mestres generalistes a les 

universitats de Catalunya. 

A partir dels dos objectius específics hem pogut aconseguir la informació necessària per tal 

de valorar l’adequació de la formació musical de les mestres generalistes a les universitats 

de Catalunya. D’aquesta manera, tal com hem anat exposant, hem vist com se li dona molta 

importància a la cançó i a la veu, ja que és el context d’aprenentatge musical més repetit i, a 

més, és el que més recorden les mestres que van dur a terme el grup de discussió. Mentre 

que a altres aspectes clau de la formació docent, com són la creació o la dansa i el moviment, 

no se’ls dona tanta importància. D’aquesta manera, podem afirmar que hem pogut assolir el 

nostre objectiu, ja que hem sigut capaces de valorar la pertinença de la formació musical, tot 

concloent que no és suficient a causa de la inseguretat a l’hora de treballar amb la música en 

el seu dia a dia o d’oferir sessions de música. 

Així doncs, si recuperem la nostra pregunta d’investigació, (La formació musical del 

professorat generalista és l’adequada per al seu exercici professional?), gràcies a tot el que 

hem anat recollint i a l’assoliment tant dels objectius específics com del general, podríem 

afirmar que aquesta formació musical no és l’adequada, ja que, tal com hem anat exposant 

al llarg de l’anàlisi i la discussió de resultats, se centra molt en determinats contextos 

d’aprenentatge musical o en algunes dimensions de la competència musical, deixant enrere 

d’altres i sense aprofundir en un aprenentatge tranversal en aquesta àrea.  

Per tant, si ens fixem en les aportacions que ens ofereix aquesta recerca, podríem dir com 

és necessari seguir investigant envers la formació del professorat generalista en l’àrea de 

música per tal que aquesta sigui coherent i adequada per a l’exercici professional. És més, 

aquesta recerca ens ha permès veure que és necessari donar més pes a la creació i a la 

dansa i el moviment al llarg de les assignatures de la universitat.  

Altrament, ens ha fet visible la importància de la comoditat i la seguretat durant les sessions 

de música, ja que de no existir, no hi haurà predisposició a aprendre en aquesta àrea. Per 

aquest motiu, és imprescindible que des de la universitat s’enfoquin les matèries de manera 

lògica i coherent per no crear inseguretats a l’alumnat, ja que sinó estem creant rebuig cap 

una àrea que hauria d’esdevenir transversal i interdisciplinària per treballar amb les altres 

àrees del currículum.  

En un altre ordre de coses, hem trobat certes limitacions a l’hora de dur a terme aquesta 

recerca. Primerament, cal que exposem que si únicament consultem les guies docents de les 

universitats no podem confirmar amb totalitat quins aspectes s’hi treballen, ja que pot ser que 

no quedin reflectits a les guies docents.  
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Per altra banda, en relació amb el grup de discussió, ressaltar, tal com hem esmentat amb 

anterioritat, que aquest ha sigut el primer grup de discussió que hem fet i, per tant, no hem 

pogut obtenir tanta informació com voldríem. A més a més, el grup de discussió l’hem dut a 

terme amb un grup molt reduït i amb contextos semblants, de manera que les percepcions 

extretes resulten similars.  

En darrer terme, tenint en compte tant les aportacions com les limitacions d’aquest treball 

podem establir un conjunt de futures línies per seguir endavant amb la investigació.  

Primerament, podríem dur a terme altres grups de discussió per conèixer les perspectives 

d’altres docents que tinguin contextos més variats, ja que la investigació s’ha dut a terme amb 

tres mestres que han estudiat a la Universitat de Barcelona o a la Universitat Autònoma de 

Barcelona i que, a més, totes tres treballen a la mateixa escola. Una altra opció seria passar 

qüestionaris a diferents mestres que aprofundeixin més en els contextos d’aprenentatge i les 

dimensions de la competència, ja que d’aquesta manera podrem conèixer la seva perspectiva 

envers aquests aspectes. 

També considerem que podríem dur a terme entrevistes amb les persones responsables de 

les assignatures analitzades de les diferents universitats per poder conèixer i aprofundir més 

en tots els aspectes analitzats, ja que pot ser que no estigui redactat a la guia docent però 

que, en canvi, sí que es treballi al llarg de les diferents classes. Finalment, i relacionat amb 

aquesta darrera idea, podríem dur a terme altres qüestionaris amb els i les estudiants de les 

assignatures per conèixer els seus punts de vista i les seves percepcions envers la formació 

que estan rebent en l’àrea musical.   
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7. Consideracions finals 

Amb l’objectiu de fer un tancament d’aquest treball de fi de grau, tindrem en compte algunes 

consideracions finals.  

La realització d’aquest treball ha resultat molt enriquidora per a la meva formació, ja que ha 

reforçat la meva autonomia necessària a l’hora de cercar informació, crear la metodologia a 

seguir i realitzar-la i analitzar tota la informació recollida per a finalment aconseguir uns 

resultats relacionats amb el marc teòric i redactar unes conclusions. 

Així mateix, també ha requerit que tingués certa constància amb les tres entregues i les 

tutories que hem anat realitzant al llarg del curs. D’aquesta manera, he hagut de fer-me 

responsable de la meva tasca, tot gestionant el meu temps i la meva disponibilitat i organitzant 

les pràctiques amb la realització del treball.  

Fixant-nos en les competències que s’exposen a la guia docent, cal destacar que hi ha 

algunes competències que no s’han pogut assolir perquè no s’han treballat al llarg de la 

investigació com és el cas de Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els 

estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants o Assumir que 

l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, 

pedagògics i socials al llarg de la vida, ja que en aquest treball no s’han tingut en compte ni 

l’alumnat ni les famílies del centre perquè no era necessari per poder redactar l’informe ni per 

donar resposta tant a la pregunta d’investigació com als objectius plantejats. El mateix passa 

amb competències com ara Col·laborar en els diferents sectors de la comunitat educativa i 

de l'entorn social o Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat 

educativa i de l'entorn perquè són aspectes que no s’han contemplat al llarg de la investigació.  

Algunes competències que m’agradaria destacar perquè considero que sí que he assolit, són: 

Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, 

potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el 

desenvolupament professional, Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i 

deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, Incorporar les tecnologies de la 

informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos 

educatius i formatius i Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de 

decisions i l'elaboració d'informes. Des del meu punt de vista, penso que aquestes 

competències han esdevingut bàsiques per poder desenvolupar el meu treball de fi de grau i 

les he aconseguit amb satisfacció, ja que he sabut analitzar les meves pròpies competències 

i així desenvolupar les que han resultat necessàries per dur a terme la investigació. A més, 
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també he respectat les diferents situacions i casuístiques en les quals m’he trobat, tot 

mostrant respecte cap a les diferents persones que han format part del treball. En darrer 

terme, he hagut de fer ús de les tecnologies per poder aprendre i gestionar la informació 

adquirida.   
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Annex 

Annex 1. Quadre resum de les guies docents 

ASSIGNATURA OBJECTIUS COMPETÈNCIES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
CONTINGUTS 

Educació musical i 
visual (UAB) 

Comprendre la 
naturalesa dels 
processos artístics 
(performativa de les 
arts i música) i els 
seus recursos per a 
ser formalitzats. 

Conèixer els 
continguts musicals 
que es treballen a 
l’etapa primària i 
algunes aplicacions 
didàctiques en l’àmbit 
de la música.  

Actuar en l'àmbit de coneixement propi 
valorant l'impacte social, econòmic i 
mediambiental. 

Adquirir recursos per a fomentar la participació 
al llarg de la vida en activitats musicals i 
plàstiques dins i fora de l'escola. 

Analitzar i reconèixer les pròpies 
competències socioemocionals (en termes de 
fortaleses, potencialitats i debilitats), per 
desenvolupar aquelles que siguin necessàries 
en el desenvolupament professional. 

Comprendre els principis que contribueixen a 
la formació cultural, personal i social des de 
les arts. 

Conèixer el currículum escolar de l'educació 
artística, en els seus aspectes plàstic, 
audiovisual i musical. 

Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies 
de la informació i de la comunicació. 

Dissenyar, planificar i avaluar processos 
d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma 
individual com en col·laboració amb altres 
docents i professionals del centre. 

Mantenir una relació crítica i autònoma 
respecte els sabers, els valors i les institucions 
socials públiques i privades. 

Adquirir els coneixements 
curriculars artístics de l'escola. 

Comprendre el valor de l'educació 
artística en el desenvolupament de 
la persona i de la societat. 

Conèixer i utilitzar recursos 
tecnològics en les activitats 
programades. 

Conèixer, analitzar i produir material 
didàctic aplicat a l'ensenyament 
artístic. 

Estar capacitat per a treballar en 
equip. 

Experimentar la música amb relació 
al context social i cultural. 

Haver adquirit coneixements i 
capacitats i habilitats en la dimensió 
productiva i perceptiva de les arts 
plàstiques i musicals. 

Haver desenvolupat coneixements i 
capacitats crítiques respecte la 
cultura i l'educació. 

Haver desenvolupat les capacitats 
creatives i d'innovació. 

Bloc IV. Música i educació. 
DIMENSIÓ CULTURAL. 

1.- La musica: art i llenguatge 
entre els homes i les cultures. 

2.- La música en relació al 
context social i cultural. 

Bloc V. Formació en la pràctica 
musical. DIMENSIÓ 
PRODUCTIVA I PERCEPTIVA 
DE LA MÚSICA. 

1.- La interpretació musical a 
través de la veu i els 
instruments o materials afins. 

1.1.- La cançó com a element 
bàsic de pràctica musical. 

1.2.- Iniciació al gest de 
direcció. 

2.- L'escolta de música en el 
procés de sensibilització i per a 
l'assoliment de coneixements. 

3.- La creació sonora. De la 
transmissió oral a la codificació. 

Bloc VI. L'educació musical a 
l'escola. DIMENSIÓ 
DIDÀCTICA DE LA MÚSICA. 
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Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal 
d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir 
hàbits i destreses per a l'aprenentatge 
autònom i cooperatiu i promoure'l entre els 
estudiants. 

Treballar en equips i amb equips (del mateix 
àmbit o interdisciplinar). 

Portar a terme projectes que 
incloguin diferents disciplines 
artístiques en el seu procés. 

Proposar formes d'avaluació dels 
projectes i accions de millora de la 
sostenibilitat. 

Reconèixer el valor de les arts en la 
formació de la persona, i el paper 
fonamental que l'escola té com a 
responsable d'aquesta condició. 

Reconèixer les emocions pròpies i 
dels altres, i el seu valor en 
l'educació artística a l'escola. 

1.- L'ensenyament-aprenentatge 
de la música. 

1.1.- Principis metodològics 
fonamentals, recursos, materials 
i estratègies. 

2.- La música i les seves 
implicacions a nivell fisiològic, 
psicomotors, emocional i 
cognitiu. 

Educació musical, 
visual i aprenentatge 
(UAB) 

Interpretació, escolta i 
creació musical com 
a base de la 
comprensió musical 

Aplicacions 
didàctiques en l'àmbit 
de la música al 
voltant de l'audició, la 
cançó i la creació. 

Actuar en l'àmbit de coneixement propi 
valorant l'impacte social, econòmic i 
mediambiental. 

Adquirir recursos per a fomentar la participació 
al llarg de la vida en activitats musicals i 
plàstiques dins i fora de l'escola. 

Analitzar i reconèixer les pròpies 
competències socioemocionals (en termes de 
fortaleses, potencialitats i debilitats), per 
desenvolupar aquelles que siguin necessàries 
en el desenvolupament professional. 

Comprendre els principis que contribueixen a 
la formació cultural, personal i social des de 
les arts. 

Conèixer el currículum escolar de l'educació 
artística, en els seus aspectes plàstic, 
audiovisual i musical. 

Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies 
de la informació i de la comunicació. 

Dissenyar, planificar i avaluar processos 
d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma 

Adquirir els coneixements 
curriculars artístics de l'escola. 

Comprendre el valor de l'educació 
artística en el desenvolupament de 
la persona i de la societat. 

Conèixer i utilitzar recursos 
tecnològics en les activitats 
programades. 

Conèixer, analitzar i produir material 
didàctic aplicat a l'ensenyament 
artístic. 

Estar capacitat per a treballar en 
equip. 

Experimentar la música amb relació 
al context social i cultural. 

Haver adquirit coneixements i 
capacitats i habilitats en la dimensió 
productiva i perceptiva de les arts 
plàstiques i musicals. 

Bloc IV. Música i educació. 
DIMENSIÓ CULTURAL 

1.- La música en relació al 
context social i cultural. 

Bloc V. Formació en la pràctica 
musical. DIMENSIÓ 
PRODUCTIVA I PERCEPTIVA 
DE LA MÚSICA 

1.- La interpretació, l'escolta i la 
creació musical a través de la 
veu, d'instruments o de 
materials sonors diversos. 

1.1.- La cançó́ com a element 
bàsic de pràctica musical. 

1.2.- L'audició musical i la 
comprensió de la música 

Bloc VI. L'educació musical a 
l'escola. DIMENSIÓ 
DIDÀCTICA DE LA MÚSICA 
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individual comen col·laboració amb altres 
docents i professionals del centre. 

Mantenir una relació crítica i autònoma 
respecte els sabers, els valors i les institucions 
socials públiques i privades. 

Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal 
d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir 
hàbits i destreses per a l'aprenentatge 
autònom i cooperatiu i promoure'l entre els 
estudiants. 

Treballar en equips i amb equips (del mateix 
àmbit o interdisciplinar). 

Haver desenvolupat coneixements i 
capacitats crítiques respecte la 
cultura i l'educació. 

Haver desenvolupat les capacitats 
creatives i d'innovació. 

Portar a terme projectes que 
incloguin diferents disciplines 
artístiques en el seu procés. 

Proposar formes d'avaluació dels 
projectes i accions de millora de la 
sostenibilitat. 

Reconèixer el valor de les arts en la 
formació de la persona, i el paper 
fonamental que l'escola té com a 
responsable d'aquesta condició. 

Reconèixer les emocions pròpies i 
dels altres, i el seu valor en 
l'educació artística a l'escola. 

 

 

 

1.- L'Educació artística i cultural, 
una competència bàsica 
comunicativa 

2.- Principis metodològics 
fonamentals, recursos, materials 
i estratègies. 

3.- La interdisciplinarietat entre 
la música i altres àrees 
curriculars. 

4.- La funció de la música a 
l'escola. Especialista versus 
generalista, la necessària 
col·laboració. 

Música i la seva 
didàctica (UDL) 

Generar reflexions 
globals sobre 
l’educació artística. 

Conèixer i participar 
com a espectadors i 
espectadores en les 
manifestacions 
artístiques públiques. 

Desplegar habilitats i 
recursos per 
desenvolupar 
procediments de tipus 
expressiu, estètic i 

Aplicar els seus coneixements al seu treball o 
vocació d'una forma professional i posseeixin 
les competències que solen demostrar-se per 
mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la 
resolució de problemes dins de la seva àrea 
d'estudi. 

Desenvolupar la capacitat d'analitzar 
críticament i reflexionar sobre la necessitat 
d'eliminar tota forma de discriminació, directa o 
indirecta, en particular la discriminació racial, 
la discriminació contra la dona, la derivada de 
l'orientació sexual o la causada per una 
discapacitat. 

 

Cultura musical. 

Definició de música. 

Elements de la música: Ritme, 
melodia i harmonia. 

La música com a eina 
educativa. 

La música com a eina de 
transformació social. 

La Identitat Sonora ISO. 
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creatiu, a la llum 
d'experiències 
personals i culturals. 

Conèixer i utilitzar els 
fonaments específics 
del llenguatge 
musical i apreciar les 
seves possibilitats 
expressives i 
comunicatives. 

Distingir els elements 
del llenguatge 
musical en audicions i 
cançons. 

Demostrar l’adquisició 
de capacitats 
auditives, rítmiques i 
vocals. 

Interpretar un 
repertori d’obres 
vocals i instrumentals 
i coreografies i 
danses, demostrant 
una tècnica i una 
expressió correctes. 

Demostrar l’adquisició 
de cultura musical. 

Aplicar recursos 
formals i tècnics del 
llenguatge 
audiovisual. 

Reflexionar sobre la 
influència mediàtica 
en la construcció de 
la identitat de les 
nenes i dels nens. 

Assumir el compromís de desenvolupament 
personal i professional amb un mateix i la 
comunitat. Adaptar les propostes 
d'aprenentatge a les evolucions culturals més 
significatives. 

Conèixer les àrees curriculars de l'Educació 
Primària, la relació interdisciplinària entre 
elles, els criteris d'avaluació i el cos de 
coneixements didàctics entorn dels 
procediments d'ensenyament i aprenentatge 
respectius. 

Dissenyar, planificar i avaluar processos 
d'ensenyament i aprenentatge, tant 
individualment com en col·laboració amb altres 
docents i professionals del centre. 

La indústria musical. 
Produccions musicals. 

Els programes educatius 
musicals als mitjans de 
comunicació. 

Les propietats del so. 
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Desenvolupar 
capacitats analítiques 
i comprensives en 
l’anàlisi de 
produccions musicals. 

Desenvolupar 
capacitats 
interpretatives i 
crítiques en l’anàlisi 
de textos musicals. 

Afavorir tant el treball 
autònom com el 
col·laboratiu. 

Redactar i exposar 
oralment amb 
claredat les pròpies 
idees. 

Emprar 
encertadament 
mitjans i recursos 
tecnològics en el 
treball de la matèria. 

Desenvolupament 
de l’expressió 
musical i la seva 
didàctica (URL) 

 

Conèixer el currículum escolar de l'educació 
artística, en els seus aspectes plàstics, 
audiovisuals i musicals. 

Desenvolupar i avaluar continguts del 
currículum mitjançant recursos didàctics 
apropiats i promoure l'adquisició de 
competències en els estudiants.  

Comprendre els principis que contribueixen a 
la formació cultural, personal i social des de 
les arts. 

Adquirir recursos per fomentar la participació 
al llarg de la vida en activitats musicals i 
plàstiques dins i fora de l'escola. 

Conèixer i utilitzar els elements 
bàsics del llenguatge musical. 

Utilitzar la cançó i la dansa com a 
eines educatives interdisciplinàries y 
socialitzadores. 

Reconèixer el so i la música com a 
font de coneixement i expressió. 

Conèixer les tècniques bàsiques de 
l'ús de la veu i els instruments 
musicals 

Sensibilitzar vers el valor educatiu 
de les arts i la cultura musical. 

1. Explorar i percebre: 

 1.1. El so 

 1.2. Cançó 

 1.3. Material sonor i 
instruments musicals 

 1.4. Educació de l'oïda, de la 
veu i del moviment 

 1.5. Cultura musical 

2. Interpretar i crear 

 2.1. Lecto - escriptura musical 
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Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de 
l'aula i del centre. 

Saber comunicar-se a través dels llenguatges 
musical, plàstic i visual. 

Utilitzar la creativitat en el disseny 
de les propostes didàctiques. 

Ser capaç d’interpretar i crear 
formant part d’un conjunt 
instrumental. 

 2.2. Creació i improvisació 

 2.3. Didàctica de l’expressió 
musical. 

 2.4. Repertori de cançó i dansa 

Educació a través de 
la plàstica i la 
música i l’educació 
física: projecte 
interdisciplinari 
(URL) 

 

Analitzar i construir el coneixement 
epistemològic d’aquelles disciplines vinculades 
als llenguatges de l’expressió que conflueixen 
en l’educació del nen i de la nena. 

Comprendre els principis que contribueixen a 
la formació cultural, personal i social des de 
les arts i l’educació física. 

Conèixer el currículum escolar de l’educació 
física. 

Conèixer el currículum escolar de l'educació 
artística, en els seus aspectes plàstic, 
audiovisual i musical. 

Dissenyar, planificar, desenvolupar i avaluar 
situacions educatives vinculades a l’expressió. 

Adquirir recursos per fomentar al llarg de la 
vida la participació en activitats musicals, 
plàstiques i corporals dins i fora de l’entorn 
escolar. 

Acceptar la responsabilitat i el compromís de 
formar persones a través de l’expressió 
plàstica, musical i corporal. 

Ser capaç de desenvolupar-se personalment i 
professionalment en activitats d’ensenyament-
aprenentatge a través de l’expressió. 

Saber exercir el lideratge i treball en equip en 
contextos educatius vinculats a l’expressió. 

Conèixer l’especificitat dels 
llenguatges propis, així com la 
transposició als altres llenguatges. 

Adquirir competències artístiques a 
partir de la pràctica i de la recerca 
mostrant rigor en les activitats 
proposades. 

Desenvolupar un procés creatiu a 
través del treball en equip, exercint 
lideratge amb una actitud 
participativa durant tot el procés. 

Projectar el treball artístic 
multidisciplinari en un entorn escolar 
a partir d’una proposta educativa 
mostrant una visió innovadora, 
oberta i creativa. 

1. Referents artístics, culturals i 
socials. 

2. Art i cultura des de la 
contemporaneïtat. 

3. Improvisació i creació 
artística a partir del so, la imatge 
i el moviment: composicions 
sonores, documents 
audiovisuals, coreografies, 
transformació dels espais. 

4. Interpretació, reflexió i anàlisi 
de la pròpia experiència 
artística. 

5. Projecte multidisciplinari: 

5.1. Elaboració i vivència d'un 
procés creatiu. 

5.2. Percepció, investigació i 
experimentació de l’entorn des 
de diferents àmbits de 
coneixement. 

5.3. Expressió i comunicació a 
través de diferents llenguatges. 
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Gestionar la informació i transformar-la en 
coneixement a través dels llenguatges 
expressius. 

Saber comunicar-se a través de diferents 
llenguatges d’expressió musical, plàstica i 
corporal de les arts. 

Expressió musical a 
primària (UB) 

Comprendre els 
principis que 
contribueixen a la 
formació cultural, 
personal i social de 
les arts. 

Conèixer el 
currículum de 
primària en els 
aspectes artístics: 
plàstics, visuals i 
especialment 
musicals. 

Exercitar-se en les 
tècniques adequades 
per a la pràctica 
musical: vocals, 
corporals, 
instrumentals i 
digitals. 

Utilitzar 
l’experimentaicó per 
desenvolupar les 
competències i els 
continguts del 
currículum i exercitar-
se en els processos 
d’avaluació. 

Desenvolupar les 
estratègies i els 
recursos per a la 

Planificar, organitzar i gestionar processos, 
informació, resolució de problemes i projectes. 
Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat 
de generar noves idees i accions. 

Identificar necessitats d'informació, buscar-la, 
analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i 
comunicar-la de manera eficaç, crítica i 
creativa. 

Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites 
per ensenyar (català, castellà i anglès) i 
habilitats de comunicació en diferents nivells i 
registres. 

Comprendre que el fet educatiu en general i 
els processos d'ensenyament i aprenentatge 
en particular són complexos. Assumir que 
l'exercici de la funció docent ha de millorar, 
actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, 
pedagògics, socials i culturals. Entendre la 
importància de participar en projectes 
d'innovació i de recerca relacionats amb 
l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir 
propostes innovadores a l'aula. 

Utilitzar l'avaluació en la seva funció 
pedagògica i no sols acreditativa, com a 
element regulador i promotor per millorar 
l'ensenyament, l'aprenentatge i la formació 
pròpia, assumint la necessitat de 
desenvolupament professional continu 
mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la  

 

1. La música com a eina 
educativa a primària 

 1.1. El valor educatiu i social de 
la música 

 1.2. Àmbits d’aprenentatge 
formals, no formals i informals 

 1.3. La música en el currículum 
de primària: competències, 
eixos, activitats, orientacions 
metodològiques, avaluació. 
Relació amb altres àrees. 

 1.4. Treball col·laboratiu entre 
el professorat especialista de 
música i la resta de l’equip 
docent. 

 1.5. La música com a recurs 
d’atenció a la diversitat.  

2. Conceptes bàsics en música 

 2.1. Paràmetres del so 

 2.2. Elements de la música 

 2.3. Grafies musicals 

 2.4. Les formes musicals 

 2.5. Els gèneres i estils 

 2.6. Els instruments musicals i 
les agrupacions. 
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creació musical i/o de 
propostes didàctiques 
que fomentin la 
participació en 
activitats artístiques, 
dins i fora de l’escola. 

Crear hàbits 
d’investigació i 
d’anàlisi individual i 
en grup. 

Tenir iniciativa, 
esperit emprenedor i 
capacitat de generar 
noves idees i accions. 

Assumir la pluralitat 
com a font de riquesa 
estètica des del 
respecte cap a 
l’entorn natural i 
social. 

Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, 
unitats de programació, entorns, activitats i 
materials, inclosos els digitals, que permetin 
adaptar el currículum a la diversitat de 
l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos 
en els quals es desenvolupa el procés 
educatiu, de manera que se'n garanteixi el 
benestar. 

Motivar i potenciar el progrés escolar de 
l'alumnat en el marc d'una educació integral i 
promoure'n l'aprenentatge autònom, partint 
dels objectius i continguts propis de cada nivell 
educatiu, amb expectatives positives del 
progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als 
estereotips establerts i externs de 
l'aprenentatge i desenvolupant estratègies que 
evitin l'exclusió i la discriminació. 

Organitzar l'ensenyament en el marc dels 
paradigmes epistemològics de les matèries del 
títol, utilitzant de manera integrada els 
coneixements disciplinaris, transversals i 
multidisciplinaris adequats al respectiu nivell 
educatiu, mostrant la comprensió dels 
objectius d'aprenentatge de les àrees de 
coneixement que estableix el currículum 
d'educació primària. 

Seleccionar, utilitzar i avaluar tecnologies 
digitals de suport per planificar i implementar 
processos d’ensenyament i aprenentatge, i per 
comunicar-se, crear i compartir continguts 
entre docents i amb l’alumnat. 

3. Educació vocal 

 3.1. La veu del mestre parlada i 
cantada: fisiologia i evolució. 
Característiques, 
problemàtiques i mesures 
d’higiene de la veu professional 

 3.2.Formació i exercitació vocal 

 3.3. Característiques de la veu 
en la infància 

 3.4. Metodologia 
d’ensenyament-aprenentatge de 
les cançons 

 3.5. El repertori de cançó a 
l’escola primària 

4. Educació auditiva 

 4.1. L’oïda: anatomia i fisiologia 

 4.2. Tipus d’escolta 

 4.3. Paisatge i entorn sonor, 
ecologia sonora 

 4.4. Audicions musicals 
escolars, concerts didàctics i 
projectes musicals 

 4.5. Repertori i metodologia de 
les audicions 

5. Educació rítmica i dansa 

 5.1. El ritme. El ritme del 
llenguatge i el ritme corporal 

 5.2. La pràctica de la música en 
moviment 

 5.3. Danses i coreografies 
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6. La música a l’aula: recursos 
didàctics 

 6.1. Principals mètodes 
educatius 

 6.2. Els instruments musicals a 
l’aula: activitats i recursos 

 6.3. Usos educatius de les TAC 
musicals 

 6.4. Recerca de recursos 
musicals educatius 

Educació musical, 
plàstica i visual I 
(UDG) 

 

Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació 
Artística amb la seva didàctica. 

Dissenyar, planificar l’activitat docent i 
l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística. 

Dominar l'expressió i la comprensió oral i 
escrita amb correcció en les llengües oficials, 
l'anglès i, optativament, en altres llengües. 

Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que 
atenguin a les necessitats educatives de 
l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al 
respecte als drets humans, emprant 
estratègies didàctiques de l'educació artística. 

Definir i analitzar estratègies que ajudin a 
promoure l’esforç, la constància i 
l’autodisciplina en l’alumne. 

Comprendre i valorar críticament els principis 
que contribueixen a la formació cultural, 
personal i social des de les arts. 

Identificar i analitzar críticament les 
implicacions ecològiques i socials de les 
propostes educatives dels àmbits de 
coneixement artístic. 

 

1. La música com a art i com a 
llenguatge. 

1.1. Música: art, cultura i 
educació. 

1.2. Llenguatge musical (I): 
temps, ritme i compàs. 

1.3. Llenguatge musical (II): 
melodia, frase, tema i 
estructura. 

1.4. Escolta musical: estil, forma 
i expressió. 

1.5. Repertori escolar i pràctica 
musical. 

2. Educació musical a primària: 
recursos, metodologia i 
didàctica. 

2.1. Pedagogies musicals 
actives 

2.2. Educació musical i noves 
tecnologies. 

2.3. Orientacions i pràctiques 
per a la creativitat musical. 
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Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge 
autònom i cooperatiu i promoure'l entre els 
estudiants. 

Analitzar les implicacions educatives de les 
tecnologies de la comunicació i els llenguatges 
audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge 
de l’educació artística. 

Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge 
visual, espacial, musical, i audiovisual per la 
comunicació i per l’expressió de les emocions. 

2.4. Estratègies docents: 
ensenyament, aprenentatge i 
avaluació en educació musical. 

2.5. Currículum i programació 
didàctica. 

Educació musical, 
plàstica i visual II 
(UDG) 

 

Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació 
Artística amb la seva didàctica. 

Dissenyar, planificar l’activitat docent i 
l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística. 

Dominar l'expressió i la comprensió oral i 
escrita amb correcció en les llengües oficials, 
l'anglès i, optativament, en altres llengües. 

Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que 
atenguin a les necessitats educatives de 
l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al 
respecte als drets humans, emprant 
estratègies didàctiques de l'educació artística. 

Plantejar situacions educatives que fomentin la 
presa de consciència dels alumnes respecte 
del seu propi procés d’aprenentatge. 

Comprendre i valorar críticament els principis 
que contribueixen a la formació cultural, 
personal i social des de les arts. 

Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn 
dels objectius, les metodologies i els referents 
disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, 
per a elaborar propostes d’actuació 
compromeses amb la sostenibilitat, la pau, 
l’equitat social i de gènere. 

 

1. Arts visuals i plàstiques i la 
seva didàctica. 

2. Què és l’educació artística? 
Creació i recepció. Cultura i 
crítica. Disciplines i 
intermedialitat. Models històrics. 
Tendències contemporànies. 
Currículums. Qui ensenya i qui 
aprèn? 

3. Art i cultura visual en relació a 
l’aprenentatge i el 
desenvolupament. 

4. Ensenyar i aprendre amb les 
arts visuals a primària. Context, 
entorn, materials. 
Competències. 
Interdisciplinarietat. 
Programacions didàctiques amb 
l’art i la cultura visual. Avaluació 
en educació artística. 
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Dissenyar activitats que afavoreixin 
l’autoregulació del coneixement. 

Analitzar les implicacions educatives de les 
tecnologies de la comunicació i els llenguatges 
audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge 
de l’educació artística. 

Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge 
visual, espacial, musical, i audiovisual per la 
comunicació i per l’expressió de les emocions. 

Ensenyament i 
aprenentatge de 
l’educació musical, 
visual i plàstica I 
(URV) 

 

Competències específiques 

Conèixer les àrees curriculars de l'Educació 
Primària, la relació interdisciplinària entre 
elles, els criteris d'avaluació i el cos de 
coneixements didàctics entorn dels 
procediments d'ensenyament i aprenentatge 
respectius. 

Dissenyar, planificar i avaluar processos 
d'ensenyament i aprenentatge, tant 
individualment com en col·laboració amb altres 
docents i professionals del centre. 

Mantenir una relació crítica i autònoma 
respecte dels sabers, els valors i les 
institucions socials públiques i privades. 

Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per 
innovar i millorar la labor docent. Adquirir 
hàbits i destreses per a l'aprenentatge 
autònom i cooperatiu i promoure’l entre els 
estudiants. 

 

Comprèn els principis que 
contribueixen a la formació cultural, 
personal i socials de les arts. 

Coneix el currículum escolar de 
l'educació artística, en les seves 
vessants plàstiques, audiovisual i 
musical. 

Desenvolupa i avalua continguts de 
forma eficaç, mitjançant recursos 
didàctics apropiats i adquireix les 
competències corresponents. 

Valora les propostes creatives 
pròpies dels llenguatges artístics i 
aplicar els criteris d'originalitat i 
innovació en les pròpies 
produccions plàstiques i musicals. 

Adquireix recursos per fomentar la 
participació durant tota la vida en 
activitats musicals i plàstiques, dins i 
fora de l'escola. 

Comprèn els elements que 
composen una disciplina 

Té una visió de conjunt de les 
diferents teories o metodologies 
d’una assignatura 

Bloc I. L’educació artística a 
Primària 

1.- Les arts en el context 
escolar: aspectes específics i 
interdisciplinarietat en els 
llenguatges artístics. Vies per a 
concreció didàctica de projectes 
artístics integrats a educació 
primària 

2.- La recepció estètica en el 
nen en l'etapa d'educació 
primària. Els llenguatges 
estètics com a plasmació 
d'universos socials i culturals. 

3.- Escola i diversitat cultural en 
les arts: Música i formes visuals 
com a expressió d'herències 
culturals. Formes 
contemporànies de fusió 
cultural. 

4.- Processos, tècniques i 
recursos per al 
desenvolupament de projectes 
artístics integrats a educació 
visual i plàstica i musical. 
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Adopta autònomament les 
estratègies d’aprenentatge en cada 
situació 

Fa aportacions significatives o 
certes innovacions 

Reflexiona sobre les noves formes 
de fer les coses 

Experimenta amb procediments 
nous 

Decideix com gestiona i organitza el 
treball i el temps que necessita per 
dur a terme una tasca a partir d'una 
planificació orientativa 

Decideix com gestiona i organitza el 
treball i el temps. 

Localitza i accedeix a la informació 
de manera eficaç i eficient. 

Avalua críticament la informació i les 
seves fonts i la incorpora a la pròpia 
base de coneixements i al seu 
sistema de valors. 

Reflexiona, revisa i avalua el procés 
de gestió de la informació. 

Produeix un text oral ben 
estructurat, clar i eficaç. 

Produeix un text oral adequat a la 
situació comunicativa. 

Produeix un text escrit ben 
estructurat, clar i ric. 

Produeix un text escrit adequat a la 
situació comunicativa. 

Bloc III. Educació musical i la 
seva didàctica 

1.- Llenguatge Musical: Ritme. 
Melodia. Harmonia i la seva 
aplicació didàctica 

2.- Formació Vocal: La veu del 
Mestre. La veu cantada i la veu 
parlada. El cos com a 
instrument. Higiene vocal. Les 
emocions. La seva aplicació 
Didàctica. 

3.- Formació Instrumental: 
Instrumentarium Orff. Flauta de 
bec. Agrupacions Instrumentals 
(Coral/Instrumental). La seva 
aplicació Didàctica. 

4.- Música i moviment: Elements 
del llenguatge de la Dansa 
tradicional autòctona i d'altres 
cultures per a l'etapa d'Educació 
Primària. La seva aplicació 
Didàctica. 

5.- Repertori. Treball de 
repertori referent als següents 
àmbits: Cançó i obres de 
Literatura Musical especifiques 
per a l'etapa d'Educació 
Primària. Aplicació Didàctica. 

6.- L'Educació musical en 
l'educació primària. La practica 
a les escoles i les demandes de 
l'Administració. Anàlisi del 
Currículum en l'àrea d'Educació 
Musical. Competències pròpies 
de l'àrea. Estructuració 
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curricular de l'àrea i vies per a 
l'interdisciplinarietat. 

Ensenyament i 
aprenentatge de 
l’educació musical, 
visual i plàstica II 
(URV) 

 

Competències específiques 

Conèixer les àrees curriculars de l'Educació 
Primària, la relació interdisciplinària entre 
elles, els criteris d'avaluació i el cos de 
coneixements didàctics entorn dels 
procediments d'ensenyament i aprenentatge 
respectius. 

Dissenyar, planificar i avaluar processos 
d'ensenyament i aprenentatge, tant 
individualment com en col·laboració amb altres 
docents i professionals del centre. 

Mantenir una relació crítica i autònoma 
respecte dels sabers, els valors i les 
institucions socials públiques i privades. 

Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per 
innovar i millorar la labor docent. Adquirir 
hàbits i destreses per a l'aprenentatge 
autònom i cooperatiu i promoure’l entre els 
estudiants. 

 

Comprèn els principis que 
contribueixen a la formació cultural, 
personal i socials de les arts. 

Coneix el currículum escolar de 
l'educació artística, en les seves 
vessants plàstiques, audiovisual i 
musical. 

Desenvolupa i avalua continguts de 
forma eficaç, mitjançant recursos 
didàctics apropiats i adquireix les 
competències corresponents. 

Valora les propostes creatives 
pròpies dels llenguatges artístics i 
aplicar els criteris d'originalitat i 
innovació en les pròpies 
produccions plàstiques i musicals. 

Adquireix recursos per fomentar la 
participació durant tota la vida en 
activitats musicals i plàstiques, dins i 
fora de l'escola. 

Comparteix i assumeix els objectius 
d’ aprenentatge proposats pel 
professor 

Comprèn els elements que 
composen una disciplina 

Té una visió de conjunt de les 
diferents teories o metodologies 
d’una assignatura 

Troba nous mètodes per fer les 
coses. 

 Decideix com gestiona i organitza el 
treball i el temps que necessita per 

Bloc I. L’educació artística a 
Primària 

1.- Les arts en el context 
escolar: aspectes específics i 
interdisciplinarietat en els 
llenguatges artístics. Vies per a 
concreció didàctica de projectes 
artístics integrats a educació 
primària. 

4.- Processos, tècniques i 
recursos per al 
desenvolupament de projectes 
artístics integrats a educació 
visual i plàstica i musical. 

Bloc III. Educació musical i la 
seva didàctica 

1.- L'Educació musical en 
l'educació primària. La practica 
a les escoles i les demandes de 
l'Administració. Anàlisi del 
Currículum en l'àrea d'Educació 
Musical. Competències pròpies 
de l'àrea. Estructuració 
curricular de l'àrea i vies per a 
l'interdisciplinarietat. 

2.- Música i moviment, 
Llenguatge Musical, Formació 
Instrumental, Formació Vocal. 
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dur a terme una tasca a partir d'una 
planificació orientativa. 

Localitza i accedeix a la informació 
de manera eficaç i eficient. 

Produeix un text oral ben 
estructurat, clar i eficaç. 

Produeix un text escrit 
gramaticalment correcte. 

Expressió musical 
(UVIC-CC) 

Apropar a l'alumnat el 
fenomen musical en 
tota la seva 
complexitat i 
envergadura des d'un 
enfocament 
accessible i no 
elitista. Tothom és 
músic. 

Donar eines suficients 
per a la utilització de 
la música com a eina 
i recurs dins l'aula. 

Afavorir i fomentar el 
gaudi a través de la 
practica i l'escolta 
musical tant com a 
vivència personal 
com des d'un 
enfocament 
metodològic (feed-
back positiu). 

Analitzar i valorar la 
situació de la música 
a l'escola i a la nostra 
societat actual i 
reflexionar sobre el 

Competències genèriques 

Establir relacions sistèmiques entre diferents 
àmbits del coneixement. 

Competències específiques 

Dissenyar, planificar i avaluar propostes 
didàctiques pròpies de les diferents àrees del 
currículum en coherència amb les teories de 
l'aprenentatge que fomentin el treball 
cooperatiu. 

Elaborar, desenvolupar i adaptar recursos 
educatius adequats a les diferents finalitats 
curriculars tot utilitzant les tecnologies de la 
informació i la comunicació com a instruments 
fonamentals de l'aprenentatge. 

Fomentar l'expressió artística i creativa i 
dissenyar propostes didàctiques que estimulin 
la creativitat i la sensibilitat envers els 
llenguatges i manifestacions artístics. 

Transversals 

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el 
coneixement en totes les seves dimensions. 
Mostrar inquietud intel·lectual, cultural i 
científica i compromís cap al rigor i la qualitat 
en l'exigència professional. 

Mostra sensibilitat per l'expressió en 
el llenguatge artístic. 

Aplica correctament les diferents 
tècniques artístiques en l'àmbit 
musical. 

Utilitza diferents recursos artístics 
(musicals) per a la seva aplicació a 
l'aula. 

Mostra habilitats per a la reflexió 
crítica en els processos vinculats a 
l'exercici de la professió. 

Assumeix diferents responsabilitats 
del treball individual i col·laboratiu i 
avalua els resultats obtinguts. 

Música i educació 

L'ensenyament musical. 

La intel·ligència musical. 

Incidència de la música en el 
desenvolupament de l'infant. 

El currículum. 

Evolució històrica de la didàctica 
musical. 

La música com a eina 
didacticopedagògica 

Metodologies i fonaments de 
l'educació musical. 

Valor inclusiu, transversal, 
integrador, cooperatiu i 
multicultural de la música. 

Recursos musicals per al 
mestre. 

Elements i signes de la música 

El so i les seves qualitats. 

El so i l'emoció. Notació i 
llenguatge. 
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paper que hauria de 
tenir. 

Eixamplar el ventall 
de possibilitats 
musicals, obrir 
perspectives i donar 
recursos en una línia 
eclèctica, multicultural 
i no etnocèntrica. 

Interactuar en contextos globals i 
internacionals per identificar necessitats i 
noves realitats que permetin transferir el 
coneixement cap a àmbits de 
desenvolupament professional actuals o 
emergents, amb capacitat d'adaptació i 
d'autodirecció en els processos professionals i 
de recerca. 

Implicacions 
didacticopedagògiques. 

La praxi musical a l'aula 

Respiració. El cant, la veu i la 
cançó. 

El ritme. Els instruments 
musicals. 

La practica instrumental. 

L'audició: L'escolta 

El paisatge sonor. 

L'aproximació estètica a la 
música. 

Músiques d'arreu del món i de 
tots els temps. 
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Annex 2. Transcripció del grup de discussió 

Maria Jo faig el Treball de Fi Grau sobre la formació que reben els docents generalistes sobre 

música. Llavors, era com si per demostrar si la formació que reben com a generalistes és 

suficient per poder oferir unes sessions de música de qualitat. Llavors és una mica de debat 

per saber quina és la vostra opinió sobre algunes preguntes. Llavors, heu estat heu estat a 

moltes escoles? Teniu molta experiència com a mestres?  

M.P. Anem responent ja?  

Maria Sí, sí, sí, endavant.  

M.P. A moltes escoles no, no gaires, potser tres o quatre. I llavors responent a la teva pregunta 

si la formació de música és suficient. Doncs no. Sí que és veritat que a infantil durant molts 

anys, per exemple en aquesta escola, les mestres tutores fèiem la música i a veure fas una 

mica el que pots. Parles amb l'especialista de música, et dona el paper pauta i dinàmica dintre 

del cançoner, cançons populars... Però és una mica... Ara a primària, segur, segur que no. Jo 

particularment sí que havia fet música a part de la carrera i llavors això sí que m'ha servit. 

Però crec que la carrera no, és com una mica... Fas una pinzelladeta i punto.  

M.A. I si bé jo no porto molt temps, bueno porto sis anys treballant i he estat crec que a tres 

escoles o quatre o sigui que no gaires. I també penso que no, vull dir el que vam fer a música 

és molt, molt superficial. Recordo a la carrera, que t'ensenyen una mica algun repertori de 

cançons per poder cantar i això. Però penso que si no tens una formació a part com deia la 

M.P. o una inquietud musical que hagis tingut ganes d'aprendre algun instrument, que tinguis 

un vincle amb la música, més enllà del que t'ensenyen a la carrera. No pots. No. Primer 

perquè fas tan poc que tampoc arribes a sentir-te segur amb la música que crec que passa 

molt que si no tens una formació més ferma et sents molt insegura cantant o fent qualsevol 

cosa de música amb el poquet que fas a la carrera.  

M.P. I a vegades també passa que depèn de quina persona també. Bé, jo estic és cascada 

de la veu però afino, però és que jo he viscut a companyes amb tota la bona fe que és que 

no, ni afinen les cançons. I mira per fer-ho així, no ho facis. És com, per donar un instrument 

que no està afinat, no cal donar-lo perquè veus el referent encara és pitjor. Llavors realment 

que no pots fer res amb això que passa a la carrera. És que ja no sé, fem una mica de més 

jove a més gran. I jo no sé ja fa molt. Però jo fa molts anys que vaig estudiar la carrera i ja no 

me'n recordo que vaig fer exactament. Però està clar que el repertori de quan ho has dit M.A. 

me'n recordo. Si un repertori de cançons, llavors et feien cantar una mica.   

M.A. Una mica el ritme.  
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M.P. El ritme, mimar la cançó, no? Que dèiem. No sé potser a vegades penso que infantil sí 

que ho podem fer però no sé fins a quin punt ho dic perquè ja tinc una mica de base o pel que 

vaig fer a la carrera. I tot això suposa més conceptes. Doncs home doncs jo sí que ho podia 

fer. Doncs perquè sé que per les notes una cosa que tot això ho sé, però si no sabés lo meu 

a part com mínim, no.  

V.F. Jo vaig estudiar fa molts anys, més de trenta diria, o més, no trenta segur. Uns trenta o 

així. I a veure he passat per moltes escoles. Abans de treure les oposicions, vaig estar dos 

anys donant voltes per escoles però una vegada les oposicions he anat a dues escoles i a tot 

arreu, fins i tot els mestres de música, he vist que feien el que podien. Per tant això m'indica 

que la preparació que ens donen no és la correcta. Potser aquí a aquesta escola on més ha 

vist que la música funcionava. Però en altres llocs us asseguro que no, en la meva època, jo 

parlo de la meva època.  

M.P. Però normalment V.F. les persones que venen de música normalment ja tenen una altra 

formació a part. Però a part de la carrera em refereixo.  

V.F. Com jo que estic parlant de molts anys abans potser molta gent acabava a música perquè 

era com, o feies primària o feies música. Bé que no era primària, feies o socials o educació 

especial o música, o sigui, no hi havia massa... I feies de tot. Era obligatori fer música. Llavors 

les persones que no tenim la formació primera de música que dic jo, ho passàvem realment 

malament. Jo odiava la música perquè a mi això de què em fessin cantar davant de tothom 

quan jo sabia que no afinava. No... És que no donava una de les notes que em deien tocava 

amb el piano, quina nota és? Un do. A mi totes amb sonaven un do. Llavors a mi això em 

creava una ansietat que penso que no és bo a l'hora d'ensenyar música perquè si tu ja vas 

amb una ansietat, amb una barrera a l'hora de fer música perquè saps que allò no ho faràs 

bé.  

M.P. Clar, a mi em passava el contrari, que era com molt fàcil i com molt xorra.  

V.F. Nosaltres no.  

M.P. Doncs exactament era tocar una nota i te la feien repetir.  

V.F. A nosaltres no ens la feien repetir. 

M.P. Després això. Quatre cançons i ja, era una xorrada.  

M.A. Sí, jo ho veia també com una assignatura anecdòtica per la que havies de passar. Però 

realment penso que amb aquest nou pla que s'ha fet, almenys el que jo vaig estudiar que era 

el pla Bolonya, no? Que van fer ja la carrera de grau i tots som generalistes i l'últim any és el 
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de la menció. Penso que carreres com la de mestra de música, perden molt de formació no? 

Perquè la música és una cosa molt difícil, molt específica, que no sé, requereix molta de molta 

preparació.  

M.P. Ah, ja no hi ha ara l'especialitat de música des del principi?  

M.A. No, tu fas els tres anys de carrera igual. Tots passem per música per tal qual.. I el darrer 

any agafes les optatives que són de la menció. I llavors sí que és veritat. Almenys quan jo 

vaig estudiar fa uns anys sí que per entrar a la menció de música et demanaven igual que la 

d'anglès, no? Tenir un cert nivell d'estudis de música, com que ja tinguessis aquesta base. 

Però igualment em sembla que, no només és coneixements de música que també, sinó la 

didàctica de la música. Per mi tot això en un curs només i ja està... Després vam fer algunes 

assignatures com et deia però molt generals, molt superficials, una pinzelladeta. 

M.P. Deuen jugar amb que tothom que vol fer la menció, paral·lelament a això, ja fa música 

a una escola de música.  

M.A. Sí, sí.  

M.P. Però perquè si no ser mestre de música només amb aquesta formació és...  

V.F. Impossible, jo penso que és impossible fer formació només amb això. És molt...  

M.P. Clar. Jo que ja fa doncs potser vint anys que vaig fer la carrera, era diferent. Clar. Hi 

havia la d'infantil, primària, música, anglès...  

M.A. Amb la diplomatura.  

V.F. Nosaltres amb tres anys tocàvem tot i música em sembla que era un any i tres mesos o 

sigui d'un trimestre només. I tampoc... No hi pensis... I l'experiència molt dolenta, molt dolenta.  

M.A. Jo crec que es dona poc valor, o sigui socialment, igual que a la part artística, és com 

que se li dona poc valor llavors... No ho sé. Crec que queda reflectit a la carrera també i com 

a mestre generalista que representa que ara més que mai et pot tocar fer el que sigui quasi 

bé, perdrà encara més qualitat.  

M.P. Clar, és el que deia la V.F., que amb aquesta escola hem estat de sort perquè han vingut 

moltes mestres especialistes en música.  

V.F. Que realment sabien.  

M.A. Sí.  

M.P. Que han agafat tutories i coses així, però que la música ha estat bastant present i molt 

cuidada perquè hem tingut moltes mestres de música, moltes. I llavors això és xulo. Llavors 
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per exemple jo recordo estar infantil doncs que la veia i ens venia, era tutora però també ens 

venia a fer la música. Altres mestres no. Bueno, ja vinc jo perquè m'agrada i llavors tu a canvi 

anaves a fer el suport de la seva classe no? I feies aquests canvis. Però clar, això ha sigut 

casualitat, atzar. 

V.F. L'any passat per exemple que a mi em va tocar mestra generalista que vaig haver de fer 

música. La música era “Mireu aquí hi ha instruments, podeu tocar”. Perquè no tenia la 

formació ni és que no sabia ni què fer.  

M.P. Però és que tu encara vas fer això. Jo vaig decidir no fer ho.  

V.F.  Però és que els nens no ho feien perquè si tu no els donaves una base de... La M.A. sí 

que sé que si alguna cosa feia i els nens anaven i disfrutaven. Jo tenia xilòfon, allà podeu 

tocar i al principi els hi va fer molta gràcia perquè els deixaven tocar i als tres dies el xilòfon 

va quedar allà, que ningú el tocava. També penso que si jo hagués tingut una mica de 

formació, una mica d'idea de música, potser hauria anat bé com a mínim per allò que sé.  

M.P. Clar, clar. 

V.F. Això de llegir partitures que fèiem nosaltres. No trobo que tingui molta sortida aquí a una 

escola si no saps fer cançons.  

Maria Si amb això del que parla de la formació com creieu que... O sigui creieu que s'hauria 

de reformular per tant la formació que rebem com de música, no? Les assignatures. Llavors 

què creieu que seria necessari com treballar en aquestes assignatures de música o si s'hauria 

de plantejar amb més temps?  

M.P. Home jo d'entrada potser que les persones especialistes en música que no només tot 

recaigui en un curs perquè és molt poc, no? Potser que s'especialitzi en principi.  

V.F. I potser que vagin les que realment volen fer música.  

M.P. Clar.  

M.A. Jo el que també faria que encara que fóssim generalistes que tingui més pes, però no 

com, o sigui, plantejat des d'una manera que et permeti com disfrutar, vincular-te una mica 

amb la música. No et bloquegi, que t'allunyi més. O sigui, el tema de posar-te davant de 

tothom i posar-te a dirigir, sí, et pot preparar per després posar-te davant d'un grup. Però si 

tu no has gaudit de la música, no sé, no t'han preparat... Com fer una mica com si els mestres 

en formació siguin els infants que estan descobrint alguna cosa nova, no? Llavors, que 

permeti també, doncs, jugar una miqueta, crear algun... No ho sé. No sé tampoc ara fer 

propostes molt concretes però que sigui més...  
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V.F. Didàctica?  

M.A. Sí.  

M.P. Que ho visquis.  

M.A. Una part que ho visquis i que sigui més present també durant la carrera, que tinguis 

temps, no que sigui un semestre una assignatura dels divendres. Que normalment són coses 

en grup que de tant en tant hi ha una avaluació que has d'anar allà davant del mestre a cantar 

i a fer no sé quantos i ja, no sé.  

M.P. Bueno, això passava igual quan fèiem plàstica a la carrera que hi havia..  

M.A. Era la del divendres, que ja te la prens com...  

M.P. No et serveix per a res després quan vens aquí i més ara que nosaltres tenim aquest 

projecte, que jo vaig flipar al principi, o sigui aquí me muero, un projecte d'art. No tinc ni idea, 

és el mateix. No fas res a la carrera sobre això. És donar-li més pes i més valor en el fons, és 

el que diu la M.A.. Perquè crec que és una part super important i a part nosaltres que hem 

après que hi ha moltes maneres de comunicar i expressar i que hi ha molts alumnes que 

s'expressen molt bé amb la paraula, amb l'escriptura, però hi ha molts alumnes que no, que 

necessiten un altra mitjà de comunicació. Dius ostres, doncs cuidem-ho, no? Les vivències 

són diverses. Llavors si vols arribar a tots n'has de saber una miqueta més d'això, no? I 

nosaltres la part més artística enfocada no tant a la música sinó a les altres vessants. En el 

nostre dia a dia ho toquem més i potser cada vegada en sabem més. Però bueno la música 

és com... Bueno va l'especialista de música, nosaltres...  

V.F. Fem el que podem.  

M.P. Fem el que podem o no fem res.  

M.A. Sí. Jo crec que és com de les especialitats, la que més por ens fa, oi? Per algun motiu 

ha de ser, perquè bueno educació física, tot i que per mi no és això, però bueno almenys 

sortint els dones una pilota perquè corrin i ja s'han mogut, no? 

V.F. Tots hem jugat de petits. I llavors si recordes algun joc que t'agradava més...  

M.A. Sí, algun joc tradicional que saps i ja tens alguna proposta d'activitats i no ens fa tanta 

por ficar-nos-hi.  

V.F. Però fer música que és cantar? És que no... Si tu has cantat...  

M.A. L'anglès bueno també. També fa coseta però, però bueno això seria un altre tema a 

parlar per un altre dia.  
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M.P. Però ara ja és diferent. 

M.A. Sí, ara, ara és veritat que l'anglès està molt més present.  

M.P. Tu estàs molt a la franja.  

M.A. Jo estic a la franja.  

M.P. La franja però els que venen ja darrere teu...  

M.A. Si ja venen amb una miqueta més.  

M.P. Jo ho veig i m'encoratja molt, m'encanta que ja tots ho donen per suposat. I m'encanta. 

I jo penso ja de mare, és... Jo ja ho he perdut, ja. Però els nanos és perquè tothom sap anglès. 

Li ho pregunto. La resposta és clar no? Oi que bé.  

M.A. Sí  

V.F. Però en canvi de música segueixes fent el mateix que fèiem nosaltres.  

M.P. Sí.  

V.F. Una mica més una mica menys, però segueixen fent el mateix.  

M.P. Però és que la carrera, jo crec que deuen fer el mateix ara que quan ho fèiem nosaltres. 

Deu seguir el mateix pla. O sigui, sí que va canviar a Bolonya però el contingut...  

V.F. A veure jo el que no entenc, per exemple, és que basin la nota de la teva carrera en si 

afines o no afines una cançó. Per tant crec que això ja és una errada que tenen ells.  

M.P. Jo crec que ja no va tant així.  

V.F. No no sí que va així.  

M.A. A la meva...  

M.P. La seva filla.  

V.F. La meva filla ho ha fet i li han posat nota de si afinava dins "la fosca tot", saps?. A veure 

si afina i queda. Perquè un senyor diu que afina perquè a mi em semblava que afinava molt 

bé. Jo què sé, saps? Vull dir no...  

M.P. Bé afinar, o afines o no afines.  

V.F. No perquè li deia que no baixava el to suficient al semitò. Què diu el semitò, saps? Cal? 

Vull dir ni una cosa ni l'altra. I jo penso que s'ha de buscar un equilibri i fer gaudir la música.  

M.A. Jo en positiu sí que diria que ara me n'he estat recordant que sí que hi vam tenir algunes 

activitats dintre d'aquestes assignatures que per mi estan massa poc presents. Però sí vam 
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tenir algunes activitats que va ser xulo, que vam vincular a algun projecte artístic que havíem 

fet, amb alguna creació musical. I sí que va ser molt xulo perquè que allà ens vam ens van 

obligar, ens van posar com la necessitat de crear coses o sigui podíem fer servir el que 

volguéssim com si plats, qualsevol objecte, saps? I encara que surti algo que algú faria 

ostres... Però bueno hem tingut l'oportunitat de jugar-hi, no? Jo crec que els hauria de fer més 

activitats així també i que estigués bastant més present i de manera continuada en tota la 

carrera no com...  

V.F. Un bolet.  

M.A. Per mi una mica bolet, sí. 

Maria Abans parlaves també M.A., o sigui, per exemple com cançons. També hi ha ritme. Us 

sentiu com més segures o més insegures amb algunes activitats en concret? O és com més 

general aquesta sensació?  

M.A. Jo és que perquè a mi la música m'agrada molt i em sento bastant. Sí em sento prou 

segura tot i no tenir molt molts coneixements teòrics. Llavors com constantment ho vaig fent 

i em sento... Potser cantant és quan em sento més insegura per vergonya, però no per res 

més.  

M.P. Sí, jo em sento prou segura també perquè bueno perquè bé com n'he estudiat una mica 

em veig amb cor de... Ara si algú em fes cantar diria, mira no perquè estic esgotada la veu i 

no puc cantar, que ja ho veus. Però bueno no, em sento bastant segura per fer-ho. Però 

perquè tinc aquesta formació a part, no pel que he estudiat. Si hagués sigut pel que he 

estudiat, et diria bf...  

V.F. Jo com no he estudiat... 

M.P. No sé res. Només et sabria dir bueno alguna cançó. No sé... No et sabria respondre, 

responc perquè tinc una altra formació.  

V.F. Jo penso que l'única cosa que no puc, o sigui, de moltes coses no puc substituir, però 

del que menys és la música. O sigui jo no podria fer una substitució de música. No sabria és 

que no sabria què fer. Com a mínim tampoc no sabia massa fer de tutora però bueno com a 

mínim organitzar una classe, saps? Però a l'hora de fer música veig que no sé ni per on 

començar. Que agafo un instrument? Què els hi ensenyo si jo no sé si les notes no sé caçar 

una nota perquè soni? No sé no sé exactament res, res de la música i per tant jo seria per mi, 

per mi seria el pitjor.  
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M.P. També ens anava bé abans, però ara a infantil no sé si es fa, però que sempre quan 

anaves a música anaves acompanyada de la mestra de música. Llavors la mestra de música 

té la plaça i tu estaves allà per si necessitava algo perquè els nens són més petits. Llavors 

també has anat aprenent amb això. Jo he vist moltes classes de música fetes per 

especialistes en música. I llavors també m'ha ajudat a saber coses que fer o tenir unes idees 

o tenir unes propostes. Però això ho han fet així a aquesta escola, normalment potser diuen... 

V.F. Però tu per exemple sí que has passat però jo per exemple que jo no he passat a la 

classe de música.  

M.P. Clar a tu no et toca. 

V.F. I no tinc ni idea del que es fan i del que no fa.  

Maria D'acord, doncs ja està, moltes gràcies.  

 


