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IInnttrroodduucccciióó  

 

Aquest document pretén recollir les idees centrals que defineixen el nou currículum de 
música de l’etapa d’educació secundària obligatòria, aportant algunes claus per a la 
seva  interpretació, i proporciona –a tall d’exemples- propostes concretes que poden 
ajudar els docents i els equips a dissenyar activitats específiques per a la matèria de 
música i altres de caire interdisciplinari. 

L’aplicació del nou currículum requereix que els centres, els departaments i els equips 
docents dissenyin les seves programacions a partir de decisions raonades que facilitin, 
d’una banda, adequar la pròpia proposta formativa al context educatiu del centre 
segons la tipologia de l’alumnat, dels seus ritmes d’aprenentatge i del seu context de 
pertinença més immediat, com poden ser el barri i/o la localitat. D’altra banda, les 
decisions preses han de permetre visualitzar els continguts rellevants i fonamentals 
fent possible que l’alumnat construeixi -des de la música i la resta de matèries- un 
marc interpretatiu general que després podrà aplicar a altres situacions, problemes, 
conflictes, realitats determinades o plantejades per iniciativa pròpia.  

Una lectura d’aquest currículum permet observar que les possibilitats de treball de 
cadascuna de les matèries són àmplies i amb múltiples connexions entre elles. Això, 
que pot presentar-se com un obstacle, es converteix en un element cabdal de la 
formació basada en competències perquè facilita la interdisciplinarietat i l’establiment 
de relacions constants amb les altres matèries, evitant així l’atomització dels continguts 
i dels coneixements. La confluència de coneixements que caracteritza l’aprenentatge 
musical a un nivell bàsic i fonamental es centra en un saber fer a partir d’una 
experiència de pràctica musical en grup-classe, que permet un plantejament didàctic 
integrador molt apropiat en aquesta matèria.  

La integració dels continguts musicals des d’una òptica competencial inter i 
metadisciplinar caldrà estructurar-la establint vincles explícits entre ells i, al mateix 
temps, l’acció didàctica ha de dotar progressivament a l’alumnat d’esquemes 
d’observació i d’anàlisi, de models interpretatius, de mètodes de treball i d’habilitats a 
partir de les quals pugui observar, valorar, interpretar i actuar en el món que l’envolta 
de manera crítica, reflexiva, responsable i cada cop més autònoma.  

També implica una revisió de les estratègies i metodologies d’aula, incorporant o 
potenciant aquelles que desenvolupen un tipus d’aprenentatge orientat a l’adquisició 
significativa i funcional de coneixements i a la seva aplicació en situacions i contextos 
diversos. En aquest sentit, els mètodes i estratègies basats en la participació i 
interacció de l’alumnat poden potenciar aquest tipus d’aprenentatge en la mesura que 
el coneixement es discuteix i s’aplica de forma cooperativa.  

En aquest nou marc curricular per al desenvolupament de competències, la matèria de 
música té una paper rellevant en la mesura que la seva finalitat és contribuir al 
desenvolupament d’aquelles habilitats i competències bàsiques i específiques que 
possibiliten a l’alumnat comprendre i utilitzar de forma crítica i responsable la música, 
més enllà del consum perceptiu-passiu. La música és un bé cultural que està 
massivament present en la societat, però també és una font de coneixement perceptiu, 
interpretatiu i creatiu de primer ordre que promou processos d’afiliació, identitat, 
cohesió social. També proporciona un coneixement artístic i una experiència 
emocional gratificant derivada de la seva pràctica grupal, que s’ha d’iniciar en el 
context de l’aula i vincular-se al usos socials i a la quotidianitat.  

La intenció d’aquestes orientacions és facilitar als centres, departaments i equips 
docents criteris per desenvolupar i concretar el nou currículum de música. Pretén 
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ajudar a planificar, dissenyar i implementar el treball que cal dur a terme a l’aula 
perquè l’alumnat desenvolupi les competències bàsiques pròpies de l’etapa i aquelles 
que són específiques de la matèria. Es tracta, doncs, de proposar algunes idees i 
suggeriments per prendre decisions de manera raonada, sempre d’acord amb les 
característiques de l’alumnat i de l’entorn que configuren la realitat de cada centre 
educatiu.  

El document s’organitza en quatre apartats: 

1. Un currículum orientat a promoure el desenvolupament de competències. 

2. Selecció i organització dels continguts per a l’aprenentatge per competències. 

3. El mètode didàctic en el context d’educació musical generalista. 

4. Orientacions per a la gestió dinàmica de l’aula i l’avaluació. 
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11..  UUnn  ccuurrrr ííccuulluumm  oorr iieennttaatt   aa  pprroommoouurree  eell   ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  
ccoommppeettèènncciieess  

La finalitat d’un currículum orientat a l’adquisició de competències és aconseguir que 
els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin 
persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en 
canvi continu que els ha tocat viure. Un currículum per competències significa 
ensenyar per aprendre i poder continuar aprenent al llarg de tota la vida, més enllà de 
l’escolaritat obligatòria.  

Esdevenir “competent” implica fer-se conscient del propi procés d’aprenentatge, 
reflexionar al voltant de com s’aprenen els continguts i com s’apliquen, ja sigui dins del 
marc de l’aula com, especialment, fora d’ella en un context determinat. Atendre de 
forma efectiva les demandes de la realitat que ens envolta sovint requereix una 
activació de coneixements i recursos diversos que han d’integrar-se hàbilment perquè 
resultin efectius. Les competències, per tant, no preexisteixen, sinó que es demostren 
en l’acció quan el context així ho reclama. A l’aula s’han de promoure experiències 
didàctiques que desenvolupin aquestes habilitats a partir de la resolució de problemes 
contextualitzats.  

Cal remarcar que l’aprenentatge per competències s’ha d’assolir des d’una concepció 
constructivista: aprendre consisteix a integrar i reelaborar la nova informació amb els 
coneixements preexistents de forma que es creen noves estructures cognitives més 
complexes, que l’alumnat dotarà de sentit propi. Aquests coneixements han d’incloure, 
d’una banda, la vessant declarativa (fets i conceptes: saber), d’una altra la 
procedimental (habilitats, estratègies: saber fer) i, finalment, l’actitudinal (actuar des 
d’un punt de vista ètic: saber ser). En aquest sentit, l’educació musical obligatòria ha 
de permetre que l’alumnat aprengui uns continguts musicals des d’una experiència 
pràctica vivencial i compartida que integri les diverses vies d’apropament a la música i, 
al mateix temps, doti l’alumnat d’uns coneixements declaratius, unes habilitats 
musicals bàsiques i uns valors que promoguin un ús actiu, crític i responsable de la 
música en l’àmbit de la vida quotidiana. 

Algunes de les claus que ens aporta la idea de l’aprenentatge per competències que 
caracteritzen aquesta proposta curricular són les següents: la integració de 
coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia en el procés 
d’aprenentatge, com queda recollit en el quadre 1.  
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Quadre 1. Aspectes bàsics de la proposta curricular  fonamentada en el 
desenvolupament de competències 

 

A continuació es plantegen algunes reflexions i exemples que expliquen aquests tres 
aspectes en el desplegament del currículum de música.  

1.1. La integració de coneixements 

Si s’analitza la relació de les vuit competències bàsiques amb el currículum de música 
ens adonem que, a priori, algunes d’elles es vinculen més directament amb la música 
que d’altres com, per altra banda, succeeix amb cadascuna de matèries del currículum 
obligatori. Algunes competències tenen un caràcter més disciplinar, altres el tenen més 
transversal i algunes d’elles fan un plantejament clarament metadisciplinar, és a dir, no 
se sustenten en cap disciplina concreta. Per aquesta raó, l’epistemologia de la matèria 
de música es vincula de forma axiomàtica amb la competència artística i cultural, com 
així ho remarca el mateix currículum. Això no obstant, les set competències bàsiques 
restants també es vinculen amb la música, si es fa un plantejament didàctic integrador 
que es fonamenti en una visió de l’aprenentatge per a i per mitjà de la música. Aquesta 
concepció fa necessari que la programació de l’àrea connecti i integri els diferents 
tipus de continguts que són objecte d’aprenentatge. Aquesta integració té una relació 
amb la transversalitat dels coneixements que es postula des del marc competencial, i 
s’ha d’entendre en dos sentits: d’una banda, relacionar continguts disciplinars 
diferents, ja sigui corresponent a matèries diverses –transdisciplinarietat- o d’una 
mateixa matèria o àrea –interdisciplinarietat- i, de l’altra, integrar els continguts 
conceptuals, procedimentals o actitudinals de la música. 

1.1.2. La transdisciplinarietat  

Des de la perspectiva del currículum per competències, la transdisciplinarietat suposa 
cercar relacions i interseccions entre els continguts de l’àrea de música amb les altres 
matèries. A l’apartat de Connexions amb altres matèries, que s’inclou en el currículum 
prescriptiu de la matèria, es poden observar alguns dels lligams que justifiquen 
aquesta concepció transversal entre els diversos continguts curriculars. En aquest 
sentit, la coordinació entre els departaments didàctics i membres dels equips docents 
és essencial de cara a la consecució d’aprenentatges integrats i coherents.  

Comparar i abstreure els elements comuns dels respectius currículums impartits en un 
determinat nivell permet, d’una banda, evitar repeticions o redundàncies i, de l’altra, 
prendre consciència i tractar des dels diversos enfocaments didàctics uns determinats 

La funcionalitat dels
aprenentatges

Transdisciplinarietat Interdisciplinarietat

Transversalitat Integració dels
continguts

La integració de
coneixements

L' autonomia en el procés
 d' aprenentatge

Aspectes bàsics de la
proposta curricular
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continguts que poden possibilitar uns aprenentatges de qualitat superant els 
compartiments estancs de les matèries. A tall d’exemple: quan a l’aula de música 
s’estudien els instruments musicals, es pot fer un abordatge didàctic que aprofiti els 
coneixements que l’alumnat hagi pogut assolir en altres àrees. Així, si es tracta de les 
diverses formes de producció del so dels instruments, es posen en joc coneixements 
que poden haver estat treballats a tecnologia, a ciències de la naturalesa, 
matemàtiques o educació visual i plàstica. En aquest cas, el coneixement dels 
aspectes compartits amb resta de matèries que cursen els alumnes i l’exploració dels 
coneixements previs, permet conèixer què sap l’alumnat sobre ones vibratòries, 
nombres fraccionaris, disseny organològic o conductivitat dels materials. També 
podem trobar nombrosos exemples de connexió amb altres matèries, com les ciències 
socials (contextos històrics i geogràfics de les músiques analitzades), les llengües 
(relació entre la música i el text) o l’educació física (dansa i moviment). En cap cas, 
però, es tracta de repetir continguts apresos en altres matèries, sinó d’aprofitar-los, fer-
los emergir de forma explícita i reflexiva i fer-los servir de suport per assolir, en aquest 
cas, uns aprenentatges musicals. 

La connexió transdisciplinar dels continguts ha de permetre que l’alumnat construeixi 
una percepció interconnectada i argumentada de tot allò que aprèn al centre educatiu. 
Aquesta percepció integradora li facilitarà la comprensió, el sentit i la utilitat del seu 
aprenentatge, incentivant el desenvolupament de les competències bàsiques 
transversals, trobant així una resposta justificada a la pregunta de per a què serveix 
aprendre?, per què he d’esforçar-me?  

1.1.2. La interdisciplinarietat 

La interdisciplinarietat suposa una manera de treballar que relaciona els diversos 
coneixements d’un determinat àmbit o àrea. Si bé a l’etapa de l’educació primària la 
música s’inclou en l’àmbit de l’educació artística, conjuntament amb el de l’educació 
visual i plàstica, a l’educació secundària la música es presenta com una matèria 
independent. Això no treu que siguin dues matèries estretament vinculades pel seu 
component artístic - expressiu, perceptiu i creatiu-, i també es pot establir una relació 
amb la matèria d’educació física, atesa la seva rellevància en l’àmbit de la rítmica, la 
dansa i l’expressió corporal en general. Des d’un punt de vista organitzatiu de centre, 
en ocasions aquestes dues o les tres matèries esmentades conformen un únic 
departament didàctic, de manera que és més fàcil que els docents es posin d’acord 
per impulsar projectes en comú. 

En qualsevol cas, cal contemplar les tres matèries des d’una visió integradora. En 
aquest sentit, la interdisciplinarietat suposa un treball de coordinació en el tractament 
dels continguts comuns que també es complementi amb els plantejaments didàctics, 
per enriquir, d’aquesta manera, les experiències d’aprenentatge que l’alumnat pot 
assolir d’un mateix contingut des d’òptiques diverses. Aquesta visió polièdrica i 
complementària dels aprenentatges tindrà la màxima eficàcia si les àrees plantegen 
propostes de treball interdisciplinari en format de projectes o centres d’interès, 
preferentment. 

La interdisciplinarietat també suposa una integració dels diversos àmbits de 
coneixement de la pròpia epistemologia de la matèria. En el cas de la música, els 
blocs de contingut reflecteixen la diferència entre aprendre música des de la percepció, 
des de la interpretació, des de la creativitat o des del coneixement  musicològic. A 
l’aula de música s’ha d’incentivar el treball interdisciplinari entre els blocs de contingut 
de forma integrada per raons pedagògiques, d’una banda, i competencials, de l’altra, 
vinculades amb els usos funcionals de la música fora de l’aula. El motiu pedagògic 
més rellevant que justifica la combinació dels blocs de contingut és la varietat didàctica 
de les activitats d’aprenentatge musical, que permeten: escoltar, tocar, cantar, 
compondre, improvisar, moure’s, comprendre, cercar, comparar, analitzar, etc. 



ORIENTACIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM DE MÚSICA  A L’ESO 

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
7 

Aquesta varietat afavoreix l’interès i l’atenció, trencant la monotonia i evitant la 
dispersió que pot suposar un únic abordatge sobre una música concreta.  

Aquesta perspectiva de l’aprenentatge competencial és molt rellevant, atès que 
generalment l’alumnat fa un ús de la música fora de l’aula de forma majoritàriament 
perceptiva: escoltar música, amb diferents graus de passivitat o activitat. Aquest 
consum i ús de la música es complementa en menor mesura amb l’ús interpretatiu - fer 
música- i, encara menys, amb un ús creatiu -compondre o improvisar-. Si a l’aula 
s’aborda l’aprenentatge musical amb naturalitat, tant des de la vessant perceptiva i 
analítica, com des de la interpretativa i creativa, aprofitant la varietat de recursos 
disponibles, des d’instruments Orff fins a les noves tecnologies, es pot incentivar el 
consum i l’ús de la música de forma més activa, participativa i crítica, al mateix temps 
que s’incentiva el desenvolupament de les competències bàsiques d’aprendre a 
aprendre i d’autonomia i iniciativa personal, entre d’altres. 

El panorama musical actual és ric i complex i posa a l’abast de les persones múltiples 
possibilitats, per la qual cosa també cal habilitar coneixements i actituds que 
promoguin, d’una banda, la participació activa de l’alumnat en activitats musicals en el 
seu entorn quotidià i, de l’altra, la reflexió crítica i una actitud responsable. 

1.1.3. Integració dels continguts curriculars  

En termes de currículum escolar, la llei educativa anterior feia una clara distinció entre 
els continguts conceptuals, els procedimentals i els actitudinals, que va permetre que 
els tres tipus de continguts fossin tinguts en compte a l’hora de programar i de ser 
treballats a l’aula.   

Ara bé, en la pràctica, aquests continguts no es treballen separadament. La recerca 
educativa posa de manifest que l’aprenentatge molt poques vegades es fa des d’una 
única perspectiva (conceptual, procedimental o actitudinal). Tot el contrari, és evident 
que tots tres àmbits són presents en gairebé qualsevol activitat d’aprenentatge a l’aula.  
Aquest fet, que pot escapar de la reflexió didàctica i esdevenir en un pla inconscient o 
intuïtiu, evidencia la necessitat de dissenyar activitats d’aula on quedin explicitats 
aquests tres tipus d’aprenentatge amb l’objectiu de potenciar-ne l’efectivitat. És des 
d’aquesta concepció que es presenten els continguts del currículum de música: uns 
procediments que es relacionen amb l’aprenentatge de determinats conceptes dels 
quals se’n deriven sovint actituds i valors associats. 

En aquest sentit, si analitzem amb certa cura el procés didàctic, ens adonem que la 
distinció entre aprendre conceptes, procediments o actituds és artificial. Des d’un punt 
de vista pragmàtic, és inconcebible assolir coneixements musicals sense un 
procediment d’ensenyament i aprenentatge que ho faciliti. Al mateix temps, de ben 
segur que en el procés apareixen missatges explícits o implícits que fan aflorar un 
determinat valor o actitud associat a aquest aprenentatge. Per exemple, si es vol 
ensenyar el concepte de ritme ternari, s’ha de fer mitjançant algun tipus de 
procediment o procediments –no es pot aprendre d’una altra manera- , ja siguin 
disciplinaris (audicions musicals, posem per cas) o transdisciplinaris (explicació oral, 
per exemple). Així mateix, les pautes, les observacions o els missatges que farem 
arribar a l’alumnat incorporaran components actitudinals o de valors (com atendre, 
concentrar-se, respectar les músiques escoltades, argumentar amb criteri les 
respostes, etc.). Com es veu, resulta artificiós separar aquests tres àmbits del 
coneixement curricular, llevat que l’objectiu sigui reflexionar didàcticament sobre les 
implicacions de cadascun d’ells en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

Una qüestió diferent és on es posa l’èmfasi a l’hora de tractar aquest tres tipus de 
contingut. Sovint, la tradició didàctica ha posat en primer lloc el coneixement declaratiu 
de la música, per la qual cosa els procediments han estat subsidiaris, és a dir, 
simplement un mitjà per assolir conceptes musicals. Avui dia, aquesta concepció 
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centrada exclusivament en els sabers no pot copar els objectius didàctics. Al contrari, 
són els procediments, la pràctica musical perceptiva i expressiva i els valors educatius 
que emergeixen durant les activitats d’expressió musical, els que han d’orientar la 
praxi didàctica, sense descartar de cap manera el coneixement conceptual. Però s’ha 
de tractar de coneixements conceptuals que es vinculin a l’experiència, que prenguin 
significat durant la pràctica, és a dir, que serveixin per elevar el gaudi per la música, 
d’una banda, i que siguin funcionals i transferibles a d’altres músiques, de l’altra. 

De la mateixa manera que els conceptes musicals han d’anar associats a un 
procediment per ser assolits, també cal remarcar que els procediments musicals 
poden arribar a ser conceptualitzats, és a dir, reflexionats explícitament durant el 
procés d’habilitació. Per exemple, l’escolta musical és un procediment que es pot i s’ha 
d’exercitar a través del coneixement dels processos cognitius i emocionals que el 
discurs sonor activa en les persones. Tot el que afavoreixi la reflexió i 
l’autoconeixement de les diverses opcions de com afrontar l’escolta musical permetrà 
fer un ús a voluntat d’aquest procediment per part de l’alumnat, que podrà decidir amb 
criteri quina música tria i com vol escoltar-la, tot sabent les implicacions que cada 
opció té. 

 

Quadre 2. Relació directa entre coneixement concept ual i coneixement procedimental 
des de la reflexió del procés d’aprenentatge 1 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. La funcionalitat dels aprenentatges 

La funcionalitat és la dimensió de l’aprenentatge que millor evidencia si l’alumnat ha 
assimilat i fet seus els continguts treballats a l’aula, en tant que li són o li poden ser 
útils en determinades situacions o contextos. És per això que dotar de funcionalitat els 
aprenentatges és imprescindible a l’hora de plantejar les propostes de treball a l’aula 
de música. Tractar de la funcionalitat dels aprenentatges és, per tant, incidir en una 
dels vessants més importants de l’aprenentatge per competències que impregna el 
currículum obligatori.  

Si bé les competències bàsiques incorporen un conjunt de coneixements i habilitats 
transversals a les matèries del currículum obligatori que superen el marc epistemològic 
de cada àrea, també és cert que cada matèria pot definir quines són les competències 
específiques que li són més afins. Per aquesta raó, a l’hora de plantejar la funcionalitat 
dels aprenentatges musicals duts a terme a l’aula caldria explicitar quines 
competències específiques són de més rellevància a partir dels continguts prescriptius 
del currículum, amb l’objectiu d’establir allò que entenem per ser competent en música. 

 

                                                
1 Alguns dels quadres i orientacions d’aquest document estan basats en el manual Didáctica de la música 
en la educación secundaria. Competencia docentes y aprendizaje, de Josep Lluís Zaragozà. Barcelona, 
Editorial Graó, 2009. 

Un concepte musical determinat 
(pulsació, ritardando, síncopa, frase 
musical, sostingut, cadència, etc.) 

Un procediment musical determinat 
(audició, interpretació instrumental, 
vocal, anàlisi, comparació, 
classificació, etc) 

S’aprèn verbalitzant i reflexionant durant la 
seva exercitació, qüestió que permet un 
control de les accions físiques, cognitives i 
emocionals implicades 

S’aprèn fent servir un procediment/s concret/s 
(audició, interpretació, explicació oral, recerca 
bibliogràfica, lectura, etc.) 
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Si bé la competència artística i cultural és la competència bàsica pròpia o afí de la 
matèria de música, des de l’anàlisi funcional dels blocs de contingut que configuren el 
currículum obligatori de música, es poden deduir fàcilment altres competències 
específiques de la matèria. Així, des del bloc “escoltar i comprendre”, se’n pot derivar 
el que podríem anomenar competència musical perceptiva. Des del bloc “interpretar i 
crear”, la competència musical expressiva i creativa, i des del bloc de la dimensió 
social i cultural, la competència musicològica. Igualment, atès el component de 
l’educació en valors que promou l’aprenentatge musical, sobretot en un format de 
pràctica musical en grup, també podríem parlar d’una competència relacionada amb 
els valors i la socialització, axiològica, que emergeix dins dels processos de praxi 
musical conjunta dins i fora de l’aula.  

Quadre 3. Definició de les competències musicals i la seva funcionalitat que se’n deriven 
del currículum obligatori de música  

COMPETÈNCIA 
MUSICAL 
PERCEPTIVA 

La funcionalitat d’aquesta competència es demostra quan l’alumnat és 
capaç d’interessar-se i escoltar diferents tipus de música al seu abast. La 
capacitat per deduir determinats patrons (rítmics, melòdics, harmònics, 
dinàmics, etc.,) de músiques noves, així com determinar els trets musicals 
que assignen una música a un estil o estètica concreta ens demostra que 
la seva competència perceptiva és funcional. L’abstracció de patrons 
musicals afavoreix la capacitat per identificar característiques rellevants i 
diferenciadores de les músiques escoltades, per la qual cosa aquesta 
habilitat es converteix en competència quan el context ho demanda. 

 

COMPETÈNCIA 
MUSICAL 
EXPRESSIVA 

Ser competent en la vessant expressiva de la música implica interpretar-
la, ja sigui amb un instrument a un nivell incipient, o amb la veu i/o el cos, 
cantant o ballant. El gust per cantar, ballar o tocar un instrument, ja sigui 
per pur esbargiment individual o participant en un determinat col·lectiu que 
faci música, demostra la funcionalitat dels aprenentatges musicals 
realitzats a l’aula. 

 

COMPETÈNCIA 
MUSICAL 
CREATIVA 

La funcionalitat d’aquesta competència s’observa en molts casos quan 
l’alumnat pren la iniciativa i prova d’improvisar i/o compondre música, ja 
sigui integrant la veu, el moviment i els instruments escolars, ja sigui amb 
l’ús de les noves tecnologies. També es demostra quan és capaç 
d’integrar música i text, ja sigui des d’un text preexistent o posar test a 
una melodia. 

 

COMPETÈNCIA 
MUSICOLÒGICA 

Aquesta competència demostra la seva funcionalitat quan l’alumnat és 
capaç de transferir tots aquells aprenentatges conceptuals i declaratius 
apressos per elaborar un discurs propi i argumentat al voltant de 
qualsevol fet o esdeveniment musical o d’altres en què la música hi sigui 
present, des de qualsevol dels nombrosos enfocaments que la cultura i la 
indústria audiovisual puguin presentar. 

 

COMPETÈNCIA 
AXIOLÒGICA 

 

La música ha de ser un vehicle per promoure, experimentar i reflexionar 
sobre determinats valors socials, com: la solidaritat, la companyonia, 
l’empatia i el treball en comú. La competència axiològica reforça els valors 
socials i cívics de la música, més enllà del valor lúdic individual. 
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1.3. L’autonomia dels aprenentatges 

El desenvolupament de l’autonomia dels aprenentatges s’inicia quan l’alumnat va 
assumint progressivament la responsabilitat del propi procés d’aprendre, que sovint 
està només en mans del docent. Aquest camí s’ha d’estendre a dominis que superin el 
marc de l’aula, en la línia que marquen els objectius del currículum per competències, 
com és el cas de la competència en la autonomia i iniciativa personal i la competència 
d’aprendre a aprendre, que han de mantenir-se i exercitar-se més enllà de l’escolaritat 
obligatòria. 

L’assoliment progressiu de l’autonomia dels propis aprenentatges demana un 
acompanyament per part del docent, amb l’objectiu de dotar l’alumnat de les 
estratègies per afrontar aquest complex procés: 

• Progressivitat.  Implica prendre consciència que la capacitat d’autonomia 
s’assoleix a mesura que l’alumnat demostra que les seves decisions 
convergeixen amb els objectius d’aprenentatge. L’alumnat adquireix autonomia 
progressivament, a mesura que el docent observa que el traspàs de la 
responsabilitat cap a l’alumnat és pedagògicament funcional. Si la dinàmica del 
procés d’ensenyament i aprenentatge incorpora des dels inicis de l’etapa 
aquest horitzó d’autonomia, es passarà d’unes propostes de treball més 
dirigides i tancades al principi, cap a d’altres menys pautades i obertes al final 
de l’escolarització.  

• Mediació . El suport singularitzat del docent a cada alumne o alumna, el treball 
en grups heterogenis i cooperatius, i la diversificació de tasques atenent a les 
habilitats i interessos dels alumnes, ajudaran els alumnes amb més necessitats 
a assolir les habilitats bàsiques per treballar i aprendre de forma autònoma. 

• Autoregulació . Assolir una grau d’autonomia de l’aprenentatge, tant dins de 
l’aula com fora, comporta que l’alumnat disposi de les eines, bàsicament 
tècniques i estratègies, per aplicar-les eventualment quan la tasca ho faci 
necessari. Això comporta un treball docent dirigit perquè l’alumnat aprengui a 
prendre consciència de les seves habilitats i de les seves mancances. Els 
anomenats processos metacognitius (consciència i autoregulació del propi 
coneixement) permeten l’alumnat adonar-se d’allò que sap i d’allò que no sap, 
avaluar la situació, planificar modificacions i aplicar-les, en un procés recurrent 
d’autoregulació que optimitza l’ús de les tècniques que cadascú utilitza per 
aprendre. Una de les vies que facilita que els alumnes facin servir les 
prestacions metacognitives consisteix en el fet que el docent les faci explícites 
quan les fa servir durant les interaccions didàctiques. Això significa que no 
només ensenya un determinat contingut, sinó que també ha de transferir a 
l’alumnat el domini de la seqüència més lògica i les estratègies d’aprenentatge 
més adients, tot tenint en compte que hi pot haver diferents estils d’aprendre. 
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22..  SSeelleecccciióó  ii   oorrggaannii ttzzaacciióó  ddeellss  ccoonntt iinngguuttss  ppeerr  aa  ll ’’aapprreenneennttaattggee  ppeerr  
ccoommppeettèènncciieess  

Els blocs de contingut del currículum prescriptiu són: 

• Continguts d’escolta musical.  Participació en l’elecció d’obres, autors, estils i 
gèneres d’una àmplia gamma que el docent pot presentar i els alumnes proposar, 
amb la condició que es reflecteixin les músiques que es considerin imprescindibles 
per ser tractades didàcticament a l’aula. 

• Continguts d’interpretació musical.  En la selecció del repertori vocal i 
instrumental que s’ha treballar durant el curs han de quedar representats els 
continguts de caire declaratiu i actitudinal que siguin rellevants d’acord amb els 
objectius proposats. 

• Continguts de creació musical.  Potser és l’àmbit on el marge d’autonomia pot 
quedar més reflectit atenent tant el gènere o estil de música que es vulgui 
compondre o improvisar, com en els mitjans tècnics per aconseguir-ho, ja sigui 
amb els instruments, les TIC o en combinació. 

• Continguts del context social i cultural de la músi ca. Escoltar els alumnes 
sobre què pensen de la música que solen escoltar, dels seus gustos, d’allò que no 
els agrada i per què, etc. Aprendre coses de la música a través del diàleg, el debat 
i la reflexió. 

Com dèiem, es tracta d’una proposta genèrica, àmplia i oberta, que permet nombroses 
vies d’apropament al fet musical, sobretot en la tria de continguts concrets a l’hora de 
programar. Aquest plantejament permet que el professorat, en equip, pugui gestionar-
lo amb un considerable marge d’autonomia i facilita l’adequació singular al context 
educatiu de cada centre al voltant dels continguts que es creguin més adients per 
assolir els objectius educatius generals i desenvolupar les competències bàsiques. La 
reflexió pedagògica col·legiada i el consens dels equips docents quant als objectius i 
les competències que s’han de treballar al llarg dels cursos, permetrà que els docents 
de l’àrea decideixin tant la tipologia dels continguts com el grau d’abstracció dels 
mateixos en coherència amb la resta de matèries d’un mateix nivell educatiu.  

Pel que fa a la pròpia epistemologia del currículum de música, l’expressió musical i, en 
concret, la creativitat i l’ús de les noves tecnologies, adquireixen una rellevància 
significativa en relació amb la proposta curricular anterior. 

En els següents apartats es farà esment als criteris per a la selecció i tractament dels 
continguts, amb la finalitat de facilitar un aprenentatge musical a l’alumnat d’acord amb 
els objectius i competències que el currículum prescriu. 

2.1. Anàlisi dels continguts del currículum 

Els continguts definits per a la matèria de música en l’educació secundària obligatòria 
apareixen distribuïts en tres blocs: escoltar i comprendre, interpretar i crear, i dimensió 
social i cultural. Aquests tres blocs es mantenen durant els dos cursos obligatoris i 
també en la matèria optativa de música del quart curs de l’ESO. 

En el primer curs de música, els continguts potencien l’escolta i la interpretació, en la 
línia de progressió que marca el final de l’etapa de l’educació primària. En el segon 
nivell obligatori, els continguts se centren en la comprensió del fet musical sense 
deixar de banda la pràctica musical. El quart curs, de caràcter optatiu, s’aprofundeix en 
tots els aspectes anteriors, posant especial èmfasi en la dimensió cultural de la música 
en connexió amb el usos socials més propers a l’alumnat. 
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Una visió global dels continguts de la matèria de música ens situa en una dimensió 
educativa en què la pràctica preval sobre altres consideracions pedagògiques de la 
musica. Es tracta d’un aspecte primordial de l’aprenentatge en un àmbit educatiu 
obligatori que té unes grans implicacions formatives per a l’alumnat si es creen les 
condicions de treball dinàmic adient perquè tot l’alumnat participi activament i assoleixi 
aquests aprenentatges pràctics. S’ha de tenir present que, quan acabi l’educació 
obligatòria, la majoria de l’alumnat farà un ús de la música des de l’àmbit de la 
percepció i l’escolta, i no tant des de la interpretació instrumental o vocal, per la qual 
cosa, cal aprofitar l’oportunitat perquè tothom, sense excepció, tingui la oportunitat de 
participar en expressions musicals col·lectives. Si s’aconsegueix que l’alumnat 
experimenti una pràctica musical gratificant, segurament s’obrirà una porta cap a les 
competències musicals expressives, més enllà de l’escolta musical. 

D’altra banda, aquesta pràctica musical en grup s’ha de dur a terme amb normalitat a 
l’aula i fomentar-ne la transferència als usos quotidians fora de l’aula. No només s’ha 
de procurar el gaudi artístic i el desenvolupament de les competències, sinó que s’ha 
de promoure l’emergència de sentiments positius, de valors socials de cohesió, 
respecte i identitat del grup classe. A més a més, aquest gaudi per fer música plegats 
ha d’estar impregnat d’un procés conscient de progressió dels aprenentatges, en el 
que l’alumnat assumeixi amb naturalitat la necessitat d’un treball i un esforç per assolir 
un més alt nivell de coneixements musicals, tant declaratius com procedimentals i 
augmentar, així, les prestacions de l’aprenentatge musical de base pràctica. 

2.2. La selecció dels continguts per desenvolupar c ompetències 

Com ja s’ha comentat, el currículum de música és explícitament obert, sense 
concrecions que prescriguin quins continguts s’han d’ensenyar i com s’han d’organitzar 
i seqüenciar. Aquest primer nivell de concreció, per tant, no fa referència a les 
músiques, estils o gèneres, o quins conceptes musicals s’han de tractar. En canvi, els 
blocs de contingut sí que indiquen clarament els àmbits de coneixement i les habilitats 
musicals que s’han de treballar: aprendre a escoltar, a interpretar, a crear i, també, a 
saber de música. En conseqüència, en programar, tant al nivell més general 
(programació anual), com al més concret (disseny d’unitats didàctiques), els docents 
han de prendre un conjunt de decisions al voltant de com organitzar la selecció, 
desenvolupament i seqüenciació dels continguts. S’ha de partir, doncs, d’una idea 
general que doti de sentit i coherència tot un seguit de decisions que es concretaran 
en la programació d’aula. 

D’acord amb la proposta pedagògica que promou l’aprenentatge per competències, els 
continguts de cadascun dels blocs poden ser seleccionats a partir de tres criteris:  

• els coneixements musicals  

• els interessos musicals de l’alumnat  

• els contextos socials rellevants al voltant de la música 

Cada opció de selecció dels continguts està justificada en funció del tipus de 
continguts i les finalitats educatives. A la pràctica, no són opcions excloents i s’haurien 
de combinar. Sigui com sigui, és convenient que el disseny didàctic es concreti en 
propostes de treball a l’aula en les que l’alumnat treballi a partir de supòsits de solució 
de problemes o reptes, és a dir, en els que hagi de mobilitzar els tres tipus de 
coneixement (conceptual, procedimental i actitudinal) de forma integrada. D’altra 
banda, l’esglaó que permetrà assolir la màxima funcionalitat dels aprenentatges al fil 
de les competències bàsiques consistirà en contextualitzar la proposta de treball dins 
l’àmbit dels usos socials quotidians, de forma que l’alumnat pugui comprendre i 



ORIENTACIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM DE MÚSICA  A L’ESO 

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
13 

evidenciar que el seu esforç té un sentit i una utilitat més enllà de superar 
determinades proves d’avaluació (vegeu quadre 4) 

Abans de tractar breument aquests tres eixos per separat, cal fer palès que no es 
tracta de tres compartiments estancs, per la qual cosa, la programació de l’àrea ha de 
possibilitar la integració d’aquests eixos de forma funcional. 

 

Quadre 4. Criteris per a la selecció de continguts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Els coneixements musicals 

És tracta de l’opció que, fins ara, ha estat més habitual en la selecció dels continguts 
curriculars seguint un enfocament disciplinari o epistemològic de la música, centrada 
més en el coneixement declaratiu i conceptual que en els procediments i la pràctica. 
Això no obstant, l’estructuració dels continguts a partir de l’epistemologia facilita la 
significació lògica i permet un abordatge del coneixement partint del més simple al més 
complex i del més concret a allò més general. Suposa una via d’accés assequible al 
coneixement musical si el tractament didàctic activa els coneixements previs de 
l’alumnat i mobilitza la motivació per aprendre, en la línea que determinen les 
condicions per assolir aprenentatges significatius. Tanmateix, aquesta darrera 
condició, la motivació per aprendre, és la dimensió del procés didàctic que més 
dificultats planteja al professorat si les músiques seleccionades estan molt allunyades 
de l’experiència prèvia de l’alumnat i responen només a la lògica del docent.  

Per aquesta raó, un enfocament disciplinari com a criteri per seleccionar els continguts 
de la matèria s’ha de combinar amb d’altres criteris que tinguin més en compte la 
lògica de qui aprèn.  

2.2.2.  Els interessos musicals de l’alumnat 

Des d’una anàlisi simple, podria semblar que aquest criteri de selecció dels continguts 
se situa a l’extrem oposat del criteri precedent. Si això fos així, voldria dir que a 
l’apartat anterior la música tractada a l’aula és exclusivament de registre culte i 
d’època històrica. En canvi, sota el criteri dels interessos de l’alumnat, les músiques 

 

 els coneixements  
       musicals    

La selecció dels continguts 
La selecció dels continguts 

es  pot   fer  

a  partir   de segons  a  partir   de 

els contextos  socials  
rellevants 

els interessos  de 

l’  alumnat 

é s recomanable que   la 

presentació  i  el disseny  

dels continguts  

é s recomanable que   la 

presentació  i  el disseny  

dels continguts  

però  

però  però  

  es problematitzi es contextualitzi 
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treballades es referirien a la música moderna de consum massiu. Evidentment, ni en 
un cas ni en l’altre es compliria l’orientació ni l’esperit del currículum de música.  

Situar l’opció de selecció dels continguts en els interessos de l’alumnat no significa que 
l’aprenentatge musical es desenvolupi només amb les músiques actuals. Així mateix, 
en el cas anterior, els coneixements musicals disciplinaris no només han de tenir 
present el bagatge musical antic, sinó també el contemporani de signe popular. Partir 
dels interessos dels alumnes és un mitjà per tractar altres músiques, antigues i 
modernes, a través de les quals es puguin assolir els objectius d’aprenentatge 
prèviament definits i, al mateix temps, desenvolupar les competències. Es tractaria, per 
tant, de cercar estratègies didàctiques que, des de la selecció de músiques 
significatives per a l’alumnat, permetessin un abordatge cap a d’altres estils i obrissin 
la curiositat musical i, al mateix temps, neutralitzessin els prejudicis cap allò 
desconegut o no tant proper al seu món (vegeu quadre 5).  

Quadre 5. Justificació del criteri de selecció dels  continguts curriculars partint dels 
interessos musicals de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Els contextos socials rellevants al voltant de la música 

La música està present en la vida de les persones gairebé de forma invasiva. En la 
societat occidental contemporània, el consum de la música és sistemàtic en molts dels 
escenaris de la quotidianitat en què hom es relaciona i conviu, sobretot des de la 
vessant perceptiva: sentir i/o escoltar música o missatges audiovisuals que incorporen 
música.  

Les funcions que la música desenvolupa, més enllà del consum plaent en l’àmbit de la 
intimitat o del cercle de persones més properes, són molt diverses pel que fa als 
contextos d’ús i als objectius. En conseqüència, es tracta de plantejar situacions 
didàctiques on s’evidenciïn les relacions entre els continguts que es tracten a l’aula 
amb fets reals o amb problemes o situacions quotidians i ajudar, en definitiva, 
l’alumnat a transferir els coneixements i habilitats apresos en el context escolar a 
contextos extraescolars. Això es pot fer tot treballant projectes globalitzats, estructurats 
entorn d’una situació-problema o d’un treball experimental o manipulatiu, o bé usant 
material d’estudi real (notícies d’actualitat, per exemple), o bé implicant l’alumnat en 
accions que comportin la presa de decisions. 

 

 

El docent s’atansa a l’alumnat i connecta amb els seus coneixements previs, interessos, 
expectatives, gustos musicals concrets ... 

Per gestionar el procés invers i obrir portes al coneixement, la curiositat i la sensibilitat cap a totes 
les músiques, neutralitzant els prejudicis musicals. 

Objectius 
d’aprenentatge:  

la 
MÚSICA 

El món de 
l’alumnat: els 

seus 
gustos musicals 
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2.3. Organització i tractament dels continguts per desenvolupar competències 

Un cop decidits els criteris per a la selecció dels continguts, el pas següent consisteix a 
organitzar-los i seqüenciar-los per nivells d’impartició i aconseguir, així, una 
programació general coherent, que procuri l’aprofitament del temps lectiu de la matèria 
en funció dels objectius generals i les variables que el context educatiu de cada centre 
presenti: cursos, ràtios, tractament de la diversitat, oferta de matèries optatives, etc. 
Els progressius nivells de desenvolupament arribaran a la màxima concreció en el 
disseny d’unitats o seqüències didàctiques. Aquesta tasca l’ha de realitzar el 
professorat del departament de música, que ha de prendre decisions col·legiades al 
voltant no només dels continguts, sinó també d’aspectes metodològics, dels materials 
didàctics emprats i de l’ús dels recursos de l’aula, així com dels criteris d’avaluació i 
dels indicadors de les competències bàsiques, aspectes que han de ser referenciats 
explícitament en aquests documents. Cal recordar que el disseny de les seqüències 
s’ha de fer seguint no només la lògica de qui ensenya, sinó també de qui aprèn.  

Sovint, els docents estan més pendents del què i com han d’ensenyar i no tant del què 
i com ha d’aprendre l’alumnat. En aquest sentit, és necessària la reflexió sobre la 
pròpia pràctica i prendre consciència que durant el procés d’ensenyar i aprendre 
s’esdevé una pèrdua d’informació, lògica per altra banda, que marca una clara 
diferència entre els sabers del docent) i el que aprèn realment l’alumnat. Aquest 
procés, anomenat transposició didàctica, és degut a molts factors sobre els quals el 
docent pot exercir un control relatiu, encara que el més rellevant és que en sigui 
conscient com a primer pas per optimitzar el procés didàctic (vegeu quadre 6). 

 Quadre 6. El procés de transposició didàctica impli ca una pèrdua d’informació 

 

 

Aquest procés de transposició és clau per entendre, entre moltes altres, les causes de 
la diversitat de respostes emocionals de l’alumnat a determinats continguts musicals, 
sobretot, quan tractem de músiques allunyades de les seves experiències vitals. Les 
reaccions emocionals que pot activar la música i els nivells de comprensió del discurs 
musical estan molt lligats a experiències prèvies reiterades en el temps, per la qual 
cosa les reaccions d’intensa emoció que algunes músiques provoquen en els docents 

FASE DE 
TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA: 

Dels sabers del docent als 
aprenentatges de l’alumnat 

OBJECTIU: 
Allò que volem 
ensenyar i per a 
què 

 
ENSENYAMENT: 
Continguts explícits i 
implícits 
 

APRENENTATGE: 
El que els alumnes 
aprenen en funció de: 
-Coneixements previs 
-Competències i 
habilitats 
-Motivació 
-Estils d’aprenentatge 
-Experiències       
personals prèvies 

APRENENTATGES 
EXPLÍCITS: 
Allò que han après 
que formava part dels 
objectius inicials 

APRENENTATGES 
DERIVATS (sovint 
poc explicitats en els 
dissenys): de caire 
cognitiu i axiològic 
 

APRENENTATGES 
OCULTS 
DERIVATS 
Prejudicis, 
ideologia, etc. 
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són difícilment observables en l’alumnat perquè, precisament, no tenen aquest 
bagatge o no han assolit una experiència prèvia.  

El disseny acurat de les unitats i seqüències didàctiques permetrà als docent anticipar-
se als processos d’ensenyament i aprenentatge i, si escau, revisar-los i millorar-los, 
després d’haver-los posat a la pràctica2. A continuació s’ofereixen tres models de 
seqüències didàctiques. 

2.3.1 El disseny de les unitats didàctiques 

Aquestes unitats didàctiques permeten organitzar i seqüenciar els continguts i informar 
alhora sobre les fases del procés inductiu-deductiu d’adquisició dels coneixements. 
Aquest aspecte de l’aprenentatge és de gran transcendència, tant per al docent (que 
controla les regnes del procés didàctic) com per a l’alumnat (que ha d’aprendre a tenir 
consciència i control del seu procés d’aprenentatge), i permet que la transposició 
didàctica es dugui a terme amb la menor pèrdua d’informació possible. En tant que el 
docent reflexiona sobre el que ensenya i com, serà capaç de regular i avaluar les fases 
del procés de construcció i aplicació dels coneixements de l’alumnat.  

Durant la fase de desenvolupament i síntesi de la seqüència didàctica, el docent ha de 
ser plenament conscient del procés cognitiu que estan duent a terme els alumnes 
durant les activitats: bàsicament estaran aprenent continguts nous o aplicant-ne uns 
altres adquirits prèviament; o totes dues coses en un procediment d’interacció. Si es 
tracta de nous continguts que estiguin allunyats dels coneixements previs, cal que el 
procés d’inducció es faci en les millors condicions possibles per a la conceptualització 
significativa. Així, per exemple, si s’està treballant sobre textures musicals i es vol 
conceptualitzar la melodia acompanyada, s’han de proposar exemples i 
contraexemples canònics perquè l’alumnat indueixi els atributs que comparteix tota 
música estructurada sota el criteri melodia acompanyada. Les activitats inductives són 
més potents si són els mateixos alumnes els que indueixen els atributs per 
descobriment guiat o acompanyat. Si és el mateix docent qui diferencia l’atribut i 
etiqueta els termes de cada concepte nou, el procés és més ràpid però la consistència 
de la conceptualització és més feble, atès que l’esforç cognitiu demanat als alumes és 
menor.  

En primer lloc, la clau per avaluar la significació d’un coneixement és la deducció i, en 
segon lloc, l’aplicació o ús del coneixement. Seguidament, la transferència i la 
generalització, com s’ha comentat abans, entren directament en el terreny de 
l’aprenentatge competencial, que és el grau de màxima significació dels aprenentatges 
assolits a l’aula i als que s’ha de tendir com a objectiu general.  

Els processos de deducció, al contrari que la inducció, permeten reconèixer exemples 
de classe d’un concepte o procediment prèviament induït i conceptualitzat. Així, si els 
alumnes han induït els atributs de melodia acompanyada, el docent ho posarà a prova 
demanant que s’identifiqui, s’interpreti o es creï musica sota aquests atributs, 
diferenciant de forma explícita tots aquells exemples que no concordin amb els atributs 
esmentats. El procés lògic de deducció parteix del reconeixement i de la identificació 
del concepte en els exemples donats, i de ser capaç d’utilitzar la melodia 
acompanyada, d’interpretar o crear música ad hoc amb aquest tipus de textura. 

Amb l’objectiu de facilitar l’ús reflexiu d’aquests processos duts a terme durant 
l’activitat lectiva, encara que no sempre explicitats, es presenten tres formats generals 
de tractament dels continguts didàctics: les sèries sonores, els centres d’interès i el 
treball per projectes . Encara que hi ha altres opcions de tractament des continguts, 
com els treballs de recerca, els estudis de cas, l’aprenentatge en situacions de rol o 
                                                
2 Vegeu el document Del currículum a les programacions, disponible a l’adreça 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/orientacions. 
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l’aprenentatge basat en la resolució de problemes, la combinació dels tres anteriors és 
suficientment representativa del procés seqüenciat de significació i funcionalitat dels 
aprenentatges per tal de prendre consciència del què i com s’ensenya i s’aprèn, tot 
desenvolupant les competències. 

Quadre 7. Tractament dels continguts en relació amb  dels processos inductius, 
deductius i de transferència de l’aprenentatge 

 

SÈRIES 
SONORES 

• Una sèrie sonora  és un concepte o un conjunt de conceptes 
musicals genèrics que funcionen com a punts de referència per 
estructurar una xarxa de coneixements musicals funcionals per a 
l’alumnat. La selecció dels continguts concrets és decisió del 
departament didàctic, atenent les variables del context educatiu i la 
tipologia de l’alumnat del centre. Això no obstant, es lògic suposar 
que dels blocs de contingut prescriptiu el professorat de música, en 
general, consideri els següents coneixements de referència: els 
patrons rítmics bàsics, les textures musicals, la construcció 
melòdica i harmònica bàsica, les dinàmiques, els gèneres, els estils 
musicals, els instruments i la veu humana, etc. Tots aquest 
coneixements, que funcionen com patrons, són presents en totes 
les músiques que conviuen en la quotidianitat de l’alumnat més 
enllà de l’aula. És rellevant, per tant, que aquests aprenentatges 
clau assoleixin una bona conceptualització a l’aula perquè siguin 
útils i afavoreixin el domini d’habilitats musicals dins dels tres blocs 
de contingut. 

• Fase del procés d’aprenentatge:  En tractar-se de nous 
coneixements, el procés ha de ser sistemàticament inductiu, de 
construcció. Cal, però, determinar prèviament l’estat de 
coneixements previs de l’alumnat i dissenyar una fase inductiva 
potent per a la formació significativa de conceptes. 

• Característiques del treball per sèries sonores : en tractar-se 
d’un treball sistemàtic sobre un contingut concret, aquest funciona 
com a punt de referència de cadascuna de les músiques emprades 
que els continguin (i que no els continguin també, com a 
contraexemples per assegurar la inducció significativa). Les 
activitats de percepció, expressió i musicològiques aniran 
preferentment dirigides a conceptualitzar el contingut. El contingut 
tindrà una base conceptual declarativa evident, però només serà 
funcional si es transforma en un coneixement procedimental o 
habilitat. De poc serveix definir els atributs de la melodia 
acompanyada si no s’identifica en l’escolta o en la pràctica de la 
música. L’enfocament per sèries sonores, doncs, contesta la 
següent pregunta: en quines músiques ho trobarem?  

• Exemples de sèries sonores :  

o Rodes d’acords estandarditzades presents a molts estils 
musicals, des de la música antiga a l’actual (per exemple I-
V-VI-IV) 

o Els obstinats i la versió moderna dels riffs 
o Les diferents textures musicals 
o El ritme binari i ternari 
o Les formes musicals per seccions 
o Etc. 
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• Altres aspectes al voltant de les sèries sonores : malgrat 
l’aparent monotonia de treball, en tractar-se d’un contingut molt 
delimitat, la varietat de músiques i procediments d’accés al 
coneixement mitjançant els tres blocs de contingut farà que les 
activitats puguin esdevenir amenes per a l’alumnat. D’altra banda, 
no és conditio sine quanon que es treballi un sol contingut. En 
determinades ocasions com, per exemple, quan es treballa la 
conceptualització de les textures musicals bàsiques, pot ser més 
convenient induir-les dins un conjunt comparatiu. Finalment, el fet 
de poder accedir a molts estils musicals de forma recurrent per 
induir els atributs del contingut que s’ha triat, permet presentar les 
músiques i parlar d’elles en un pla d’igualtat, sense jerarquies ni 
judicis de valor, la qual cosa pot afavorir la desactivació de 
prejudicis musicals: la música és sempre música . 

 

CENTRES 
D’INTERÈS 

• A diferència del tractament anterior, els centres d’interès  permeten 
fer un treball d’integració de continguts, de sèries sonores 
assolides prèviament i d’altres tipologies de coneixement musical. 
El centre d’interès pot recaure en una determinada obra o cançó, o 
en un autor, a partir del qual l’alumnat, a través de les activitats 
dels tres blocs de contingut, identifiqui i reconegui, és a dir, 
transfereixi els coneixements i les habilitats adquirides amb 
anterioritat i per separat. 

• Fase del procés d’aprenentatge: preferentment deductiu, atès 
que es tracta de transferir coneixements. Això no treu que s’hagi de 
plantejar algun procés inductiu si s’escau. 

• Característiques del treball per centres d’interès.  Atès 
l’enfocament deductiu, es tracta d’un plantejament que convida a 
presentar-lo com a treball de síntesi i alhora com a avaluació 
sumativa d’un determinat període lectiu. El plantejament didàctic, 
doncs, contesta les següents preguntes: què trobarem en 
aquesta música? Què podem saber (reconèixer) i apli car en 
aquesta música ? 

• Exemples de centres d’interès : qualsevol música, obra, fragment, 
cançó, de l’estil que sigui, que reuneixi una riquesa i varietat de 
continguts i apropaments perquè els coneixements i les habilitats 
prèviament treballades en els tres blocs de continguts quedin 
reflectits amb validesa. 

• Altres aspectes al voltant dels centres d’interès : poden 
plantejar-se com a treballs de recerca cooperatius que promoguin 
de forma directa determinats indicadors de les competències 
bàsiques (aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, 
social i ciutadana, etc.). També obren la possibilitat de seleccionar 
els continguts a partir dels interessos de l’alumnat. 

 

PROJECTES 

• El treball per projectes:  a diferència de les sèries sonores i dels 
centres d’interès, associats directament als continguts disciplinaris, 
els projectes possibiliten el treball integrat de continguts de 
diferents àrees i afavoreixen el desenvolupament de les 
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competències bàsiques. Això no obstant, des de la mateixa 
disciplina també és possible treballar per projectes globalitzats on 
els continguts estiguin seleccionats a partir de contextos socials 
rellevants. Si es vinculen realment a contextos socials significatius 
per a l’alumnat, l’esforç per aprendre i la motivació s’incentivarà.  

• Fase del procés d’aprenentatge: Si es compleixen les condicions 
anteriors, la fase del procés d’aprenentatge assoliria el darrer tram 
que pot afavorir-se des del marc escolar. La transferència i la 
generalització, com a prova inequívoca dels processos d’inducció i 
deducció que s’han dut a terme prèviament des de l’àrea, permetrà 
superar el marc disciplinari cap a una integració d’un ordre superior 
de complexitat, i també de funcionalitat. En tot cas, des de les 
àrees curriculars implicades en un determinat projecte, cal que el 
docent de l’àrea de música estigui al cas dels processos de 
construcció, reconstrucció i globalització dels coneixements perquè 
sovint serà necessari recuperar o reforçar determinats 
coneixements per potenciar la transferència inter i transdisciplinar. 

• Característiques del treball per projectes : Aquesta opció de 
tractament dels continguts proporciona un elevat grau de 
significació als aprenentatges de l’alumnat si es planteja amb un 
mètode de treball que faciliti l’autonomia i el treball cooperatiu, ja 
sigui plantejant un mètode de resolució de problemes, de recerca, 
o de situacions virtuals o de rol. L’alumnat no només ha d’integrar 
coneixements disciplinaris i transdisciplinaris, sinó que 
desenvoluparà explícitament indicadors de les competències 
bàsiques. El treball per projectes, doncs, contestaria les preguntes: 
què podem fer amb la música?, com s’integra la músi ca amb 
altres coneixements o àmbits?  

• Exemples i viabilitat dels projectes:  tant si es tracta de projectes 
dins de l’àrea de música com interdisciplinaris, s’han de fer 
propostes viables dins l’organització del centre com, per exemple: 

o Projectes al voltant de la construcció d’instruments, de 
creació d’obres teatrals o musicals, de creació de 
documentals, de recerca social dels usos musicals 
contemporanis, etc. En aquest casos, el projecte permet 
integrar gairebé totes les àrees curriculars, i serà el criteri 
de la coordinació interdepartamental el que marqui els límits 
i determini l’ambició del projecte.  

o D’altra banda, des de l’àrea de música, el disseny dels 
projectes ha de permetre que la música surti de l’aula. Així, 
podem denominar projectes totes aquelles activitats que 
suposin un treball a mig o llarg termini i que comportin 
objectius compartits amb l’alumnat i un treball planificat. Les 
actuacions musicals, concerts en el centre o fora, 
col·laboracions en actes institucionals o en trobades de 
corals escolars, no deixen de ser un espai de treball per 
projectes malgrat que en ocasions els docents no en siguin 
conscients i no en sistematitzin suficientment la 
programació. 

• Altres aspectes al voltant del treball per projectes : per transferir 
o generalitzar aprenentatges cal que prèviament s’hagin construït, 
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induït, deduït i integrat en la xarxa cognitiva de cada alumne. El 
treball per projectes que supera el marc de la disciplina necessita 
que prèviament s’hagin assolit significativament els continguts de 
l’àrea amb un treball conscient i planificat que, posteriorment, 
permeti un primer pas d’integració interdisciplinària, i a continuació, 
un segons pas d’integració de superior nivell d’abstracció que es 
dirigeixi cap a l’aprenentatge competencial. 

 

2.3.2. Exemples de tractament dels continguts per s èries sonores, centres 
d’interès i projectes 

A continuació, es presenta un exemple de tractament dels continguts per sèries 
sonores, centres d’interès i projectes, per mitjà d’una graella que conté objectius, 
continguts, criteris d’avaluació i els indicadors de les competències bàsiques. 
Correspon a una seqüència didàctica al voltant d’una sèrie sonora  titulada Els 
obstinats. En segon lloc, es presenta una altra graella al voltant d’un centre d’interès  
que porta el títol de Dies Irae . Finalment, s’esbossa un projecte interdisciplinari  al 
voltant d’un concert que s’ha d’interpretar en la sala d’actes d’un centre d’educació 
secundària, destinat a tota la comunitat educativa, amb una selecció de cançons del 
Carmina Burana  de Carl Orff. 
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Quadres 8, 9 i 10. Exemples de sèrie sonora, centre  d’interès i projecte interdisciplinari  

SÈRIE SONORA: ELS OBSTINATS  

OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
INDICADORS DE LES 
COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 

 
1.Comprendre i 
identificar el 
concepte d’obstinat i 
les seves 
diversificacions a 
través dels 
procediments 
d’escolta. 
 

 
-Identificació dels atributs del 
concepte d’obstinat. 
-Audició comparativa 
d’obstinats en estils musicals 
diversos. 
-Relació dels obstinats amb 
altres conceptes musicals 
que es relacionen com el riff, 
el moto perpetuo o el 
minimalisme. 
 

 
-Verbalitzar el concepte 
d’obstinat i els seus 
derivats. 
-Reconèixer els atributs 
del concepte per mitjà de 
l’escolta i l’anàlisi de 
partitures. 

 
2.Crear obstinats 
senzills amb els 
instruments escolars 
i improvisar 
melodies amb 
aquest suport. 
 

 
-Composició de seqüències 
d’obstinats en format de grup 
cooperatiu amb diferents 
nivells de dificultat. 

 
-Treballar coordinadament 
en els grups cooperatius i 
crear obstinats seguint 
determinades consignes. 
-Improvisar breus 
melodies de forma bàsica. 
 

 
3.Interpretar en grup 
per gaudir de la 
música en viu a 
partir de la veu, els 
instruments i el 
moviment a partir 
dels obstinats. 
 

 
-Interpretació vocal, 
instrumental i rítmica de 
fragments amb obstinats dins 
el grup classe. 

 
-Mantenir l’atenció i la 
concentració davant els 
diversos formats 
d’interpretació de forma 
sincrònica, amb una 
actitud propositiva i 
oberta. 

 
4.Generalitzar el 
concepte d’obstinat i 
reconèixer-lo en la 
música dels mitjans 
de comunicació de 
masses. 
 

 
-Relació entre els atributs 
dels obstinats amb altres 
músiques fora de l’aula. 
 

 
-Aportar exemples de 
música amb obstinats que 
no s’hagin treballat a 
classe. 

 
5.Reflexionar sobre 
les activitats 
d’aprenentatge i les 
estratègies per 
aprendre millor. 
 

 
-Diàleg i reflexió sobre els 
principis musicals que es 
deriven de les activitats. 
-Conscienciació de les 
habilitats cognitives i 
emocionals posades en joc 
en les activitats. 

 
-Atendre a les reflexions, 
les pautes i les consignes 
del docent a l’hora 
d’indicar les estratègies 
per aprendre els 
continguts. 

 
6.Valorar l’accés a 
diversos estils 
musicals com un 
mitjà d’enriquiment 
personal i amb 
respecte per totes 
les manifestacions 
musicals. 
 

 
-Coneixement de les 
característiques i dels 
contextos de les músiques 
treballades per formar-se un 
criteri propi, sense prejudicis 
i amb una actitud curiosa per 
conèixer noves músiques.  

 
-Mostrar respecte, criteri, 
participació  i curiositat 
durant les intervencions 
orals a classe. 

 
ARTÍSTICA I CULTURAL:  
coneixement conceptual, 
context cultural, estils 
musicals diversos. Judici 
crític sobre la música, etc. 
 
COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I 
AUDIOVISUAL: 
expressió d’opinions, 
diàleg dins el treball 
cooperatiu, etc. 
 
TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I DIGITAL: 
ús de seqüenciadors, 
programes d’edició i so, 
pàgines d’Internet, etc. 
 
MATEMÀTICA: 
aspectes rítmics, 
intervàlics, sincronia, etc. 
 
APRENDRE A 
APRENDRE: 
Relacionar i transferir 
coneixements a músiques 
de fora d’aula. 
 
AUTONOMIA I 
INICIATIVA PERSONAL: 
crear obstinats, 
improvisar, implicar-se en 
les tasques. 
 
CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ AMB EL 
MÓN FÍSIC: 
tenir cura dels materials, 
instruments, etc. 
 
SOCIAL I CIUTADANA: 
valorar les músiques 
noves, trencar prejudicis, 
consensuar i dialogar, 
participar activament amb 
una actitud col·laborativa, 
etc. 
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CENTRE D’INTERÈS: EL DIES IRAE 

OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

INDICADORS DE LES 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Analitzar els trets 
que caracteritzen el 
cant gregorià. 

 
-Discriminació dels 
elements musicals i 
textuals que defineixen el 
cant gregorià. 
 
-Audició comparativa de 
diversos fragments i 
classificació dels estils 
diversos d’aquest tipus de 
cant. 
 

-Identificar 
auditivament i 
gràficament les 
característiques i 
els estils del cant 
gregorià, tant de 
forma oral com 
escrita. 
 

 
2. Conèixer el 
context històric- 
cultural de la 
seqüència Dies Irae 
i del cant pla en 
general. 
 

-Contextualització 
històrica i cultural 
d’aquest tipus de cant 
religiós i la seva funció. 

-Relacionar el 
context històric amb 
les característiques 
del cant i la seva 
funció religiosa. 

3. Comparar 
diferents versions al 
llarg del temps del 
Dies Irae. 

-Audició i anàlisi de 
diferents fragments del 
Dies Irae versionats a 
través del temps. 

 
-Discriminar les 
modificacions o 
variacions que la 
seqüència del Dies 
Irae incorpora en 
les successives 
versions. 
 

4. Interpretar amb la 
veu i els instruments 
diversos fragments 
relacionats amb el 
Dies Irae. 

-Interpretació vocal i 
instrumental de diversos 
fragments i variacions del 
Dies Irae. 

 
-Mantenir una 
actitud participativa 
i controlada durant 
les activitats 
d’expressió vocal i 
instrumental en 
format de grup. 
 
-Usar correctament 
la tècnica vocal i 
instrumental . 
 

5. Crear i improvisar 
fragments musicals 
amb diverses eines 
(instruments, veu, 
cos, etc.) i 
procediments de 
forma cooperativa. 

-Composició, 
improvisació i 
arranjament de fragments 
relacionats directa o 
indirectament amb el Dies 
Irae en grup cooperatiu, 
fent servir el cos, la veu, 
els instruments o 
qualsevol altra eina que 
justifiqui la seva 
adequació. 

 
-Cooperar, 
coordinar-se i 
distribuir tasques 
dins del grup de 
treball. 
 
-Explicar el procés 
creatiu i interpretar 
els fragments 
creats davant del 
grup classe. 
 

 
COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I 
AUDIOVISUAL: 
 
-Comprensió i verbalització de les 
característiques de la música 
gregoriana, els seus usos i 
funcions. 
 
-Participació en els diàlegs sorgits 
en la interacció durant les activitats, 
en els debats,  en la recerca 
d’informació i en el treball de grup 
cooperatiu. 
 
 
COMPETÈNCIA CULTURAL I 
ARTÍSTICA: 
 
-Coneixements assolits sobre el 
context i la funció del cant gregorià i 
en el procés evolutiu de la 
seqüència Dies Irae a través de la 
història. 
 
-Aprenentatge d’habilitats 
discriminatòries perceptives i de 
procediments interpretatius i 
creatius musicals. 
 
 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA: 
 
-Anàlisi rítmic i melòdic dels 
fragments interpretats i creats. 
 
-Sincronització de les activitats de 
grups. 
 
 
 
 
APRENDRE A APRENDRE: 
 
-Transferència dels aprenentatges, 
generalització i discriminació en les 
músiques de l’entorn quotidià els 
elements de variació i modificació 
de versions de determinades 
músiques. 
 
-Curiositat i actitud activa davant de 
qualsevol música que s’escolti de 
forma voluntària o involuntària. 
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6. Observar i 
comprendre les 
diferències en la 
manera de dirigir el 
cant gregorià i 
d’altres estils 
musicals. 

 
-Diferenciació de dues 
tècniques de direcció 
musical relacionades amb 
l’estil musical 
corresponent: el compàs-
pulsació i la quironomia. 

-Verbalitzar les 
diferències més 
rellevants entre 
aquestes dues 
formes de dirigir. 

7. Prendre 
consciència del fet 
que el coneixement 
afavoreix el gust 
musical i el sentit 
crític. 

 
-Raonament dels 
processos de modificació 
de la seqüència que 
permet assignar-la a 
diferents estils musicals a 
través del temps fins 
arribar a la música 
techno. 
 
-Argumentació dels 
processos psicològics 
que afavoreixen el gust 
musical en funció dels 
elements de repetició i 
expectativa que genera 
l’escolta musical. 
 

-Debatre i prendre 
consciència del 
elements interns i 
externs a la música 
que conformen 
l’expectativa i el 
gust musical. 

8. Assolir una 
actitud de curiositat 
per la música de 
l’entorn tot  
transferint els 
aprenentatges duts 
a terme a l’aula. 

 
-Exploració de diverses 
músiques de l’entorn de 
l’alumnat que permetin un 
anàlisi descriptiu del seu 
ús i funció. 
 
-Investigació de 
fragments musicals i 
estils que s’utilitzi en 
combinació o com a 
suport d’altres músiques 
o estils. 
 

-Aportar opinions 
fonamentades i 
exemples musicals 
que es relacionin 
amb els continguts 
musicals treballats. 

9. Valorar el treball 
en grup aportant 
una actitud de 
suport i ajut entre 
iguals. 

 
-Participació en les 
activitats de grup 
cooperatiu de forma que 
es produeixin 
aprenentatges entre 
iguals. 
 
-Reflexió sobre les 
habilitats i les estratègies 
d’aprenentatge que es 
duen a terme segons la 
tipologia de les activitats. 
 

-Demostrar una 
participació activa 
en la resolució de 
les tasques de 
forma que tots els 
components del 
grups aprenguin 
continguts i 
habilitats dels 
companys/es. 

10. Participar de 
forma propositiva en 
les activitats de grup 
sincròniques tot 
exercint un control 
de la conducta 
adaptat a la 
dinàmica de les 
activitats. 

-Adaptació emocional, 
cognitiva i conductual a 
les diferents tipologies 
d’activitats expressives, 
perceptives, creatives o 
musicològiques . 

-Observar 
conductes 
adaptatives a les 
demandes de les 
diferents tasques 
d’aprenentatge. 

-Reflexió pròpia que permeti 
prendre consciència de les 
estratègies per aprendre més i 
millor. 
 
 
 
AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL: 
 
-Actitud de participació activa i 
positiva en l’aprenentatge entre 
iguals a l’hora de planificar, 
desenvolupar, interpretar i exposar 
els treballs duts a terme en grup. 
 
-Fer propostes personals, més enllà 
de les plantejades pel docent. 
 
 
 
 
SOCIAL I CIUTADANA: 
 
-Participació i contribució en les 
decisions del grup en les activitats 
col·lectives. 
 
-Actitud de respecte i empatia vers 
els companys/es i el docent. 
 
 
 
TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL: 
 
-Ús del programari adequat a la 
tasca i recerca d’informació per 
Internet. 
 
 
 
CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC: 
 
-Ús adequat dels materials de l’aula 
i dels instruments. 
 
-Mantenir els nivells d’intensitat 
sonora dins del llindar adequat a 
l’entorn. 
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ESBÓS DEL PROJECTE: CONCERT DEL CARMINA BURANA de C arl Orff 

OBJECTIUS SEQÜÈNCIA BÀSICA DEL PROJECTE 

1. Interpretar un concert públic 
com a cloenda del primer 
trimestre (Concert de Nadal) 
per part de  la totalitat de 
l’alumnat d’un institut que 
cursa la matèria durant el curs 
vigent, amb la col·laboració 
d’alumnat d’altres nivells, que 
aporten instruments variats. 

  

2. Mostrar a la comunitat 
educativa (alumnat d’altres 
nivells, professorat, famílies i 
institucions de la localitat) la 
tipologia i varietat 
d’aprenentatge musical que es 
du a terme a l’aula de música 
d’un institut d’educació 
secundària. 

 

3. Fer participar tot l’alumnat de 
primer d’ESO i de la matèria 
optativa de música de quart, 
amb la col·laboració d’alumnat 
d’altres nivells, d’una 
experiència d’aprenentatge 
musical que sigui vivencial, 
compartida i gratificant. 

 

4. Escoltar, interpretar, crear amb 
la veu, instruments i el cos, 
diversos fragments del 
Carmina Burana de Carl Orff i 
analitzar-ne el context social i 
cultural de la composició. 

 

Es presenta la proposta a l’alumnat de primer i de quart d’ESO 
(que cursa la matèria optativa de música) plantejant l’objectiu de 
preparar un concert de Nadal. 

La totalitat dels alumnes de primer formarà un orfeó i s’encarregarà 
de la part vocal i de la percussió corporal (Tanz). L’alumnat de 
quart s’encarregarà de la part instrumental, amb instruments de 
placa i percussió. Es demanarà la col·laboració d’alumnes d’altres 
nivells que no fan música aquest curs per enriquir el grup 
instrumental. Seria necessari disposar d’una guitarra clàssica i una 
elèctrica, un baix elèctric, una flauta travessera i dos clarinets. 

Es trien cinc peces del Carmina que es poden arranjar amb facilitat 
i són d’una dificultat mitjana a l’hora de cantar i interpretar: O 
fortuna, Fortune plango, Ecce gratum, Tanz i Chramer gip. 

La part vocal es cantarà monòdicament i la instrumental a dues 
veus amb els instruments de placa -en ocasions tres-, amb el 
suport d’instruments solistes que afegeixen altres línies, solos o 
acompanyaments. 

Els assajos es fan a l’hora de classe amb cada grup. A 
determinades hores (per exemple, a l’hora del pati) es treballa amb 
els alumnes d’altres nivells (intèrprets solistes). 

Es fa un únic assaig general de dues hores tres dies abans del 
concert, amb el suport i col·laboració de l’equip directiu i del 
professorat implicat en els grups que fan classe durant l’assaig. 

A classe es treballa el repertori durant el primer trimestre de forma 
combinada amb els continguts musicals planificats en la 
programació del curs. 

L’alumnat de primer d’ESO disposa d’un dossier amb les lletres de 
les cançons i se’ls facilita l’accés als àudios (mp3 i midis) perquè 
ho practiqui a casa. Al final han d’haver memoritzat les lletres, 
malgrat que a l’hora del concert tothom sortirà amb les partitures. 

El treball interdisciplinari es pot dur a terme amb el departament de 
ciències socials, que pot treballar amb l’alumnat la vessant cultural i 
històrica del Carmina Burana (els goliards, el context històric i els 
sentit dels textos, etc.); amb el de visual i plàstica (la creació de 
pòsters al·legòrics i cartells sobre el concert); amb el de llatí i grec 
(la traducció dels textos i la presentació de cada cançó al públic 
assistent al concert).   
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33..  EEll  mmèèttooddee  ddiiddààcctt iicc  aa  ll ’’aauullaa  ddee  mmúússiiccaa  eenn  eell   ccoonntteexxtt   dd’’eedduuccaacciióó  mmuussiiccaall   
ggeenneerraall iissttaa  

 

Resulta artificiós separar l’acció d’ensenyar i la d’aprendre, ja que encara que són accions 
diferents, no té sentit ensenyar si no hi ha algú que aprengui. La interacció entre el que 
ensenya i el que aprèn fa que el primer rebi la retroalimentació del segon i moduli, per 
aquesta raó, el mètode didàctic per fer-lo més eficaç. Aquest fet permet justificar un 
plantejament de la metodologia, és a dir, la manera d’ensenyar, de forma directament 
relacionada amb la manera d’aprendre, com dos segments paral·lels (vegeu quadre 11).  

 

Quadre 11. Mètodes didàctics per a l’aula de música  i tipologies d’aprenentatge que se’n 
dedueixen. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de l’ensenyament per competències, si bé no existeix una metodologia infalible, és 
evident que el mètode tradicional d’ensenyament per transmissió –que demana un 
aprenentatge per recepció passiva- és el que ofereix menys resultats si s’empra com a única 
metodologia. En canvi, és aconsellable enriquir la pràctica educativa amb mètodes 
d’ensenyament globalitzadors, que fomenten l’actitud activa de l’aprenent, entre els quals: 
l’ensenyament per exposició activa o l’ensenyament per descobriment, ja sigui guiat o de 
manera autònoma, ja sigui individual o en grup. 
 

3.1. La consciència de mètode didàctic com a eina d e reflexió i autoregulació didàctica 

El mètode didàctic és una de les variables del context educatiu a la qual els docents poden 
aplicar un grau de control a voluntat. Tenir consciència de mètode no és per si sol garantia 
de l’èxit didàctic, atès que no és l’única dimensió del context educatiu que té un pes 
rellevant. De la mateixa manera, els docents que no tenen consciència clara de com 
ensenyen realment (o, si més no, no tenen una explicació fonamentada de com ho fan), no 
vol dir que no ensenyin bé. Ara bé, actuar de forma metòdica implica saber el que es fa i per 
què; per tant, facilita l’autoavaluació de l’eficàcia de les pròpies accions docents i trobar 
explicacions plausibles a les causes tant dels èxits com dels fracassos, així com la 
planificació de les modificacions per a la millora. És a dir, la consciència de mètode aporta 
eines de reflexió que permeten als docents que actuen intuïtivament, ser encara millors 
professionals, a l’empara de la practica reflexiva, perquè aprofiten els avantatges que aporta 
la pràctica reflexiva i la metacognició, és a dir, el coneixement i la regulació del propi 
pensament i acció didàctica. En el cas de l’educació secundària, un format didàctic singular 
implica, per ser eficaços, una continuada presa de decisions coherents que donin resposta 
efectiva al procés d’ensenyar i aprendre dins d’unes dinàmiques de treball complexes. Per 
aquesta raó, és molt rellevant exercir el control sobre el mètode, que és responsabilitat 
exclusiva dels docents. 

 

 

Ensenyament  
per transmissió 

Ensenyament 
per exposició 

activa 

Ensenyament per 
descobriment 

guiat 
Ensenyament per 

descobriment autònom 

Aprenentatge 
per recepció 

passiva 

Aprenentatge 
per recepció 

activa 

Aprenentatge per 
descobriment 

guiat 

Aprenentatge 
autònom 
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3.2. Mètode i context de l’aprenentatge musical gen eralista 

El mètode didàctic, per ser efectiu, ha de ser eficient per a tota la tipologia d’alumnat que 
conviu en una aula, i no només per a un subgrup, per ampli que sigui. Aquesta consideració 
és molt rellevant i està lligada als valors educatius de l’etapa i, en certa manera, a la 
concepció que els docents de música tenen al voltant dels objectius generals i de les 
responsabilitats professionals que se’n deriven. Els centres educatius són inclusius i 
treballen amb una gran diversitat d’alumnat. L’ensenyament mai no és individual, sinó en 
format de gran grup, i els continguts a aprendre estan perfectament establerts per garantir a 
tothom, sense excepció, una experiència d’aprenentatge musical pràctica, vivencial i 
gratificant, amb l’objectiu d’assolir unes competències musicals i bàsiques que siguin 
funcionals un cop superada l’etapa obligatòria de l’ensenyament. El mètode didàctic ha de 
facilitar la gestió de la diversitat a l’aula i s’ha de concretar en mesures explícites i 
planificades que no excloguin ningú. Alguns docents tendeixen a dedicar-hi més temps a 
l’alumnat que perceben més motivat per a l’aprenentatge musical, o que té més 
coneixements, enlloc de cercar estratègies per incloure interessos i aptituds diversos i evitar 
així que s’ampliïn progressivament les diferències dels resultats de l’aprenentatge musical a 
l’aula.  

Cada tipologia de contingut musical -declaratiu, procedimental i actitudinal-, associat a 
cadascun dels tres blocs -escoltar, interpretar-crear i contextos musicals-, requereix un 
mètode més tancat i dirigit, o un altre més obert i autònom. Així, per exemple, a l’hora 
d’aprendre a interpretar peces vocals en format de gran grup, el mètode receptiu-imitatiu és 
més pràctic que el de descobriment. En canvi, no sembla lògic triar un mètode receptiu, fins i 
tot, receptiu-actiu, per realitzar escoltes musicals tendents a la inducció de determinats 
coneixements musicals, com per exemple, la diferenciació rítmica. Sembla més lògic que en 
aquest tipus d’activitat siguin els mateixos alumnes que, guiats pel docent, descobreixin els 
atributs rítmics que s’han d’aprendre. 

En la pràctica, a l’aula de música se solen combinar dos processos de treball diferenciats en 
funció de la tipologia de l’activitat. Es tracta de les anomenades activitats sincròniques i les 
no-sincròniques. Les sincròniques són totes aquelles activitats que exigeixen de l’alumnat 
conductes específiques i coordinades amb la resta de companys i companyes: tothom ha de 
saber què ha de fer i en quin moment exacte perquè el procés funcioni, per la qual cosa l’èxit 
és principalment un mèrit col·lectiu. Per exemple, són activitats sincròniques de grup la 
interpretació amb instruments, cantar, o fer moviment i percussió amb el cos. En aquest cas, 
les pautes, les indicacions i tots aquells missatges tendents a millorar el procés 
d’aprenentatge pràctic sovint s’han de fer pel mètode receptiu: tothom ha d’entendre el que 
ha de fer en el moment just a mesura que el docent assenyala les accions a realitzar. El 
docent ha d’actuar com un director d’orquestra i tot ha de funcionar amb una estricta 
coordinació per garantir un bon resultat. 

Les activitats no-sincròniques, pel contrari, permeten una metodologia més variada, des de 
la recepció fins al descobriment autònom. Es tracta d’activitats que no segueixen una 
seqüència estricta, sinó oberta i els aprenentatges giren al voltant del coneixement 
declaratiu a través del diàleg pedagògic, tant quan s’analitzen peces musicals, com si es 
tracta del bloc de contextos musicals. Cada alumne o alumna, per tant, en funció de la seva 
actitud i aptitud, aprèn i interacciona segons el seu propi ritme d’aprenentatge: ara intervé 
un, ara l’altre, el docent planteja una qüestió a debatre, etc. Uns alumnes es coordinen per 
cercar una informació, d’altres proven de compondre una melodia pentatònica, uns altres 
pensen en adaptar una lletra, etc. L’aprenentatge, doncs, es construeix en paral·lel, però 
amb velocitats i qualitats diverses. El treball per grups cooperatius al voltant de la creativitat 
musical és una mostra patent de treball no-sincrònic que es vincula directament amb el 
mètode per descobriment guiat-autònom. 

En definitiva, el perfil de competències professionals dels docents de música s’ha de basar 
en un ampli espectre de dominis que permeti desenvolupar els procés didàctic amb 
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efectivitat en l’etapa de l’educació obligatòria, caracteritzada per la complexitat de la gestió 
social de l’aula. Al costat del domini dels sabers propis de l’àrea, cal posseir habilitats per 
gestionar de manera efectiva la dinàmica social de l’aula, des d’una concepció de 
l’aprenentatge com a procés personal intern, simultani al procés social de confrontar les 
pròpies idees amb les dels altres, ja siguin els docents o els companys i companyes. 

 

3.3. Mètodes didàctics centrats en l’aprenent 

Els mètodes d’ensenyament per descobriment, ja sigui guiat o autònom, obren una porta a la 
innovació pedagògica en el marc del currículum per competències, ja que situen el 
protagonisme del procés didàctic en l’alumnat i la seva activitat propositiva. Al contrari que 
en el mètode per recepció –activa o passiva- els continguts d’aprenentatge es plantegen 
oberts, esbossats, sense respostes acabades, i són els alumnes, amb la seva actitud i 
competència, els que han de trobar el sentit o solució final. L’activitat cognitiva, de 
construcció de nous coneixements, és molt més dinàmica i demana un esforç superior al de 
la recepció activa. En una primera fase, l’alumnat ha de descobrir la relació entre els 
elements que el docent posa en joc. En una segona fase, amb un acompanyament més o 
menys intens del docent, l’alumnat ha de construir nous esquemes de coneixement. El 
protagonisme de l’alumnat queda reflectit a partir de les següents consideracions al voltant 
del mètode: 

1. La informació i les tasques a realitzar es formulen en un context d’assoliment d’uns 
objectius a partir de l’enunciat d’un problema que incita al repte. 

2. Els formats de treball a l’aula poden ser variats: individual, parelles, grups, de forma 
que s’incentiven processos d’autoregulació i consens entre iguals.  

3. Incentiva la participació, la capacitat per decidir i l’autonomia de l’aprenentatge. 

Aquest mètode necessita de condicions dinàmiques de gestió social de l’aula per part del 
professorat, i capacitat de treball autònom i motivació per part de l’alumnat, sigui quina sigui 
la tipologia de l’activitat -sincrònica o no sincrònica-; o en funció de l’àmbit dels continguts -
expressius o perceptius. El mètode per descobriment és especialment efectiu en els 
processos deductius de conceptes musicals, sèries sonores o centres d’interès, així com en 
el bloc de percepció i interpretació, sempre que en primer lloc es treballi la part pràctica i, 
com a conseqüència de l’experiència, es conceptualitzin els coneixements declaratius i 
procedimentals que s’escaiguin. També és adient, amb més raó, per al bloc de creació.  

Ara bé, no tothom aprèn de la mateixa manera per descobriment, ja que depèn d’altres 
variables, com la connexió amb els coneixements previs i la capacitat de transferir 
coneixements. També és important que els objectius didàctics –i els criteris d’avaluació que 
se’n deriven- siguin explícits i l’alumnat se’ls hagi representat, ja que és la manera que 
conegui millor la finalitat de la tasca que està realitzant i el resultat esperable. En general, 
l’alumnat està poc avesat a involucrar-se personalment en les tasques escolars i això també 
requereix d’un aprenentatge. 

El mètode per descobriment sovint s’aplica en el marc del treball per projectes, que 
permeten articular processos interdependents, com els relacionats amb la percepció, la 
producció i la reflexió al voltant d’un tema que fa de fil conductor o eix de la seqüència 
didàctica i que, sempre que sigui possible, ha de ser una situació a la qual l’alumnat podria 
enfrontar-se en la seva vida quotidiana. El ventall de possibilitats del treball per projectes en 
l’àrea de música és molt gran. Alguns exemples són: preparar un espectacle de teatre 
musical, elaborar un repertori de cançons corals i interpretar-les, construir un instrument 
musical, fer una recerca sobre els usos i funcions de la música en l’entorn quotidià, etc. 
També hi ha la possibilitat de concebre projectes interdisciplinaris, amb matèries diverses: 
tecnologia, llengües, geografia i història, educació visual i plàstica, educació física, etc. Fer 
música alhora que s’aprèn anglès, geometria o història de la cultura obre la porta a múltiples 
possibilitats de treball conjunt entre els diferents departaments didàctics. 
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3.4. La dimensió social i cívica de la pràctica mus ical 

La matèria de música, com ja hem tingut ocasió de veure, té un paper important en la 
promoció de la realització d’activitats que reverteixin en el centre, en la comunitat educativa i 
en l’entorn, tot afavorint el treball cooperatiu. Aquesta dimensió social de la música fa que 
traspassi les fronteres de l’aula i esdevingui un element transversal a l’escola. La 
participació, responsable i proactiva en activitats musicals que superin el marc disciplinari, 
de fet, forma part dels objectius educatius de la matèria i col·labora directament en 
l’assoliment per part de l’alumnat de les competències artística i cultural, i social i ciutadana. 
Proporciona un element de cohesió social dins la diversitat dels membres de la comunitat 
educativa i afavoreix una educació intercultural que es manifesta per l’actitud d’interès i de 
respecte per la diversitat de manifestacions artístiques de l’entorn. Això es concreta en 
projectes (vegeu apartat 2.3.2.) que sovint s’han fet des del voluntarisme dels docents i de 
l’alumnat, però que és necessari sistematitzar, incloure en les programacions de la matèria, 
en el projecte educatiu del centre i en el pla d’entorn si escau per fer-los visibles i dotar-los 
de continuïtat. En ocasions, la metodologia de l’aprenentatge-servei pot ser adient per 
desenvolupar algun dels projectes, sobretot dels que tenen una dimensió més enllà de 
l’escola com, per exemple: la recuperació del patrimoni musical popular de l’entorn; la 
participació en activitats musicals que tinguin lloc en equipaments culturals, educatius o 
assistencials; el coneixement i l’intercanvi amb grups musicals d’estils diversos presents en 
la població o comarca, etc. 

 

3.5. La música i les noves tecnologies 
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com a eina pedagògica, són ja un 
element imprescindible que ofereix al professorat un ventall ampli de recursos. Per aquest 
motiu, el seu ús ha de ser habitual per a l’alumnat dins l’aula, com a instrument de 
comunicació oral i escrita, com a font de consulta, per investigar i adquirir nous 
coneixements, i també com a mitjà de dinamització de la pràctica docent. 
 
L’ús de recursos tecnològics en el camp de la música possibilita el coneixement i domini 
bàsic del maquinari i del programari musical, dels diferents formats de so i d’audiovisual o de 
les tècniques de tractament i gravació de so relacionats, entre altres, amb la producció de 
missatges musicals, audiovisuals i multimèdia. Així mateix, afavoreix el seu aprofitament 
com a eina per als processos d’autoaprenentatge i la seva possible integració en les 
activitats d’oci. Les tècniques d'enregistrament, les possibilitats de captura, edició, 
manipulació i representació gràfica del so que ofereixen els programes de seqüenciació, 
l'edició de partitures amb ordinador, el treball amb diferents formats de so, els programes 
d’entrenament auditiu i de creació d’acompanyaments instrumentals, així com la possibilitat 
de generar produccions multimèdia que ofereixen les tecnologies, permeten plantejar 
multitud de situacions interactives i creatives en els processos d'ensenyament-aprenentatge 
de la música.  
 
En definitiva, és important conèixer i utilitzar els recursos que ens ofereixen, en el camp de 
la música, els mitjans audiovisuals i les noves tecnologies i propiciar, a través d’aquests, la 
investigació, l’experimentació, l’esperit crític, la creativitat i la formació d’equips de treball 
orientats a l’elaboració de projectes artístics, tot prestant especial atenció a l’ús i consum 
dels productes musicals i la seva relació amb la distribució i drets d’autoria. 
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44..  OORRIIEENNTTAACCIIOONNSS  PPEERR  AA  LLAA  GGEESSTTIIÓÓ  DDIINNÀÀMMIICCAA  DDEE  LL’’AAUULLAA  II  LL’’AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  

 
Les condicions per dur a terme les activitats sincròniques, especialment les relacionades 
amb l’escolta i amb la interpretació musical –vocal o instrumental- demanen competències 
professionals per gestionar adequadament l’aula, però també una participació de l’alumnat 
en el seu propi procés d’aprenentatge. La planificació de les sessions i la creació de rutines 
de comportament són aspectes essencials per a una bona gestió de l’aula. Respectar el 
silenci, portar el material, fer atenció a les consignes del docent, mantenir la concentració o 
controlar la postura corporal, per posar uns exemples, són condicions necessàries per al 
desenvolupament de moltes activitats musicals i han de formar part de les actituds que es 
pretenen ensenyar i aprendre. Pel que fa a l’organització de l’aula, la combinació dels 
diferents formats (individual, en parelles, en grups) permet que l’alumnat s’habituï a diferents 
situacions de treball i que aprengui a cooperar, compartir i respectar. 
 

4.1. Competències professionals per promoure la par ticipació de l’alumnat en el propi 
procés d’aprenentatge 

És evident que per poder ensenyar amb efectivitat hi ha d’haver algú que vulgui aprendre. 
Un docent pot dominar els continguts, però si no aconsegueix que l’alumnat vulgui aprendre 
allò que tracta, l’aprenentatge serà nul o de baixa qualitat. Per molt convençut que el docent 
estigui al voltant de la rellevància dels continguts que proposa a l’aula i de com els planteja, 
si no aconsegueix que l’alumnat s’impliqui i demostri interès per aprendre, de poc servirà 
aquest convenciment. El discurs del docent davant d’aquestes situacions, no pot reduir-se a 
culpabilitzar l’alumnat de falta d’interès. Sovint, la manca de motivació no és la causa del 
baix rendiment, sinó la conseqüència de la poca participació de l’alumnat en el propi procés 
d’aprenentatge. 

Un dels elements bàsics per involucrar l’alumnat en el propi procés d’aprenentatge i 
augmentar la seva motivació per aprendre és que conegui els objectius d’aprenentatge i els 
comparteixi amb el docent, de manera que hi hagi una convergència entre el que el docent 
pretén ensenyar i el que l’alumnat entén que ha d’aprendre i per què. Aquest procés de 
“compartir” objectius és un pas més cap al model funcional de l’aprenentatge (vegeu quadre 
12). 

 

Quadre 12. Model funcional per a l’aprenentatge sig nificatiu a l’aula de música  

 

 

 

 

 

 

 

Compartir significats implica també compartir punts de vista, tot renunciant, si escau, a 
tractar d’entrada certs continguts concrets poc vinculats a l’experiència de l’alumnat i, 
incorporar, en canvi, continguts basats en els seus interessos (vegeu apartat 2.2.2.). Cal 
prioritzar la via de l’apropament  a la música sense establir a priori jerarquies de valor, tot 
ajudant l’alumnat a construir un gust musical sense prejudicis i anar incorporant 
progressivament registres musicals als quals no hi té un accés fàcil o que no formen part del 
seu món, però que el docent considera que tenen un caràcter formatiu. 

 

Objectius didàctics  

del docent 

 

Objectius         

d’aprenentatge 

de l’alumnat 

  

Compartir significats  
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D’altra banda, s’ha de fer adonar a l’alumnat que la funció lúdica de la música no s’ha de 
confondre amb la generació de coneixement al voltant de la música: aprendre a analitzar-la, 
interpretar-la o crear-la. L’aprenentatge escolar de la música facilita l’accés a la comprensió i 
apropament a moltes altres músiques, i atorga a les persones que l’assoleixen un marge 
molt més ampli de fruïció musical: el coneixement, en definitiva, afavoreix la reflexió i modela 
el gust, tot ajudant a superar prejudicis i actituds intolerants, tant pel que fa als gustos 
musicals aliens, com per músiques allunyades en el temps i en l’espai, de tal manera que 
també es desenvolupen competències personals i socials. Per aconseguir tot això, el docent 
ha d’exercir un rol de lideratge democràtic, basat en el rigor, l’equanimitat i el respecte, que 
permeti l’emergència de sentiments compartits. L’ensenyament i aprenentatge de la música 
no s’entén sense un procés vivencial que comporti una experiència gratificant en paral·lel a 
un esforç i un treball per aprendre. També cal desenvolupar habilitats comunicatives –
empatia i assertivitat- que facilitin la canalització de sentiments positius envers la música, on 
ningú no se senti exclòs. 

Com ja s’ha dit, la programació o planificació de la pràctica docent permet anticipar-se a 
l’acció, compartir el procés didàctic amb l’equip docent i alhora avaluar-lo, individualment i 
en equip. Altres instruments per a la reflexió sobre la pròpia pràctica són: les observacions 
externes (per part d’altres companys o companyes del departament didàctic), l’auto-
observació per mitjà de la gravació d’àudio i/o vídeo, el passi de qüestionaris de valoració de 
les activitats o unitats didàctiques per conèixer la percepció de l’alumnat, etc.  

 

4.2. Orientacions per a l’avaluació per competèncie s 

La tendència a considerar l’avaluació com un instrument qualificador o fiscalitzador del 
rendiment de l’alumnat en referència a uns objectius mínims és una concepció restrictiva del 
que hauria de ser l’avaluació al fil de l’aprenentatge per competències. En aquest sentit, la 
idea actual sobre l’avaluació s’allunya d’aquesta concepció centrada exclusivament en els 
resultats finals i planteja l’avaluació des d’una visió sistèmica i integradora, com una eina 
que aporta un seguit de dispositius pedagògics que la converteixen en un  instrument de 
regulació del procés d’ensenyar i aprendre, és a dir, amb una funció clarament formativa, 
tant en el procés d’aprendre que du a terme l’alumnat, com en el procés d’ensenyar, que és 
responsabilitat del docent.  

L’avaluació apareix constantment al llarg del procés d’ensenyament i aprenentatge i cal 
planificar-ne els tres moments clau (vegeu quadre 13): 

- Al principi del procés: avaluació inicial o diagnòstica. S’usa per conèixer el conjunt 
d’actituds, hàbits, conductes, experiències persones, representacions, maneres de 
raonar, coneixements assimilats i vocabulari, entre altres, dels estudiants. Permet 
valorar la situació de cada alumne o alumna i del grup abans d’iniciar un determinat 
procés d’ensenyament i aprenentatge, per tal que el professorat –i també l’alumnat- 
prenguin consciència dels punts de partida i s’adapti la programació si escau a les 
necessitats detectades. Les converses obertes entorn d’un tema que pugui motivar 
l’alumnat, una tasca inicial engrescadora o uns qüestionaris del tipus KPSI són 
instruments de l’avaluació inicial. En aquesta fase del procés també és important 
comunicar els objectius didàctics i els criteris d’avaluació de les unitats. 

- Durant el procés: l’avaluació mentre s’està aprenent. El seguiment del procés 
d’ensenyament i aprenentatge demana la detecció de l’adequació, l’organització dels 
temps i de les tasques; la capacitat de veure i fer veure les dificultats, de fer front als 
obstacles i poder actuar amb certa immediatesa i que l’alumnat sigui capaç de 
detectar les seves dificultats per poder fer-hi front. A banda de proporcionar 
informació al professorat per fer l’avaluació continuada, aquesta avaluació del procés 
també té funció formadora per a l’alumnat, atès que li permet regular-se, conèixer els 
seus errors i saber com solucionar-los, abans de l’avaluació de resultats. En el cas 
de l’alumnat, instruments propis d’aquesta avaluació són els dossiers d’aprenentatge, 
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els dietaris, les bases d’orientació i les activitats d’auto i co-avaluació. En el cas del 
professorat, cal diversificar els instruments, quantitatius i qualitatius, de recollida 
d’informació durant el procés d’aprenentatge i cal disposar de maneres per registrar 
activitats dinàmiques, com el treball en grup, les intervencions orals, l’actitud davant 
la pròpia feina o la realització de tasques. L’observació de les tasques dels altres (de 
forma directa o indirectament per mitjà de la gravació d’àudio i/o vídeo) és una 
manera per a l’alumnat de tenir un punt de referència i adonar-se dels propis errors 
(individuals o col·lectius) i trobar maneres de millorar la pròpia feina. 

- Al final del procés: l’avaluació final. Els referents de l’avaluació final són els criteris 
d’avaluació definits per a les unitats didàctiques, que han d’estar en consonància 
amb els objectius plantejats. No només han de servir per reconèixer si l’alumnat ha 
assolit allò que s’espera i en quin grau, sinó que també ha de servir-li per tenir 
consciència del que ha après (en relació amb el seu punt de partida) per tal d’aplicar-
lo a futurs aprenentatges. No és imprescindible fer una activitat expressa d’avaluació 
final si el professorat té prou registres per obtenir una qualificació de l’alumnat, però 
sí que és útil si l’objectiu és que els alumnes avaluïn la seva feina personal i 
reconeguin el valor d’allò après. Alguns instruments de l’avaluació final són: mapes 
conceptuals o esquemes, exercicis d’aplicació del coneixement en contextos nous, 
comunicació dels resultats d’un projecte o tasca, etc.       

 

 Quadre 13. tipologies de l’avaluació  

 Al principi del procés Durant el procés A final del procés 

En funció 
del 
moment 

 

INICIAL 

(pronòstic) 

CONTINUADA 

(evolució) 

FINAL 

(balanç) 

En funció 
de la 
finalitat 

DIAGNÒSTICA FORMATIVA SUMATIVA 
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AAnnnneexx  11  

 
LA DOBLE RODA DEL BLUES 3 
 
1. Justificació de l’activitat 
 
Es tracta d’una activitat de creació i interpretació musical, que se centra en el procés d’aprenentatge, 
més que en els resultats finals. Al llarg d’aquest procés es pretén que l’alumnat faci aprenentatges 
autònoms (amb l’acompanyament del professorat), en petits grups cooperatius que decideixin l’ordre 
de la seqüència de les tasques encarregades, consensuen les funcions de cada membre, etc. Es 
tracta, potser, d’un procés més lent, però del qual es derivaran tipologies i experiències 
d’aprenentatge que el faran de millor qualitat. 
 
2. Objectius de l’activitat 
 

• Crear i interpretar en format grup instrumental-classe (grup estàndard) una peça musical 
basada en una roda d’acords del blues.  

• Realitzar una experiència de treball cooperatiu entre els alumnes. 
• Explicitar els indicadors de les vuit competències bàsiques que es desenvolupen en les 

activitats i reflexionar-hi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seqüència del procés d’ensenyament-aprenentage 
 
Tot seguit es presenta una breu seqüència didàctica al voltant de la pràctica musical a l’aula en què 
es descriuran les accions didàctiques que poden contribuir al desenvolupament competencial. El 
contingut específic és la “roda del blues”, però podria aplicar-se a altres continguts del currículum. El 
més rellevant no és el contingut en sí, sinó el procés didàctic, les estratègies i el format de treball, que 
són transferibles a d’altres continguts. 
 
1.Presentació dels objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de l’activitat a l’alumnat: 
 
• De primer, es planteja a la classe l’objectiu de crear una peça musical -un blues- a partir 

d’algunes pautes facilitades per engegar el procés. Es tracta de crear un blues que contingui una 
roda d’acords de 12 compassos, en què es toqui la base harmònica a mode d’obstinat i de RIFF, 
que inclogui ritmes de percussió amb els instruments de classe (caixes, djembés, panderos, etc.) i 
també, si s’escau, percussió corporal. La part melòdica i harmònica es pot fer amb els instruments 
ORFF de placa que sovintegen a les aules d’ESO, o qualsevol altre. 

 
• S’informa als alumnes que tan important és el resultat final com el procés de treball col·laboratiu 

entre els companys i companyes, del qual es desprenen els criteris d’avaluació (actitud, 
implicació, respecte, consens, qualitat tècnica, etc.) El docent farà èmfasi en aquests 
procediments i actituds i en les estratègies d’aprenentatge del treball cooperatiu. 

 

                                                
3 Aquesta activitat didàctica es basa en l’experiència duta a terme per Josep Lluís Zaragozà, a l’Institut Pere 
Ribot (Vilassar de Mar). 
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• L’activitat s’anomena doble roda del blues perquè el procés d’ensenyament aprenentatge té dues 
vessants: la primera roda consisteix en què cada grup cooperatiu treballi la seva part assignada 
amb paràmetres de creativitat (amb pautes i guia del docent) i, un cop el procés de creació de les 
sèries sonores ja s’ha fet per part de tots els grups, el resultat s’acobla en una interpretació 
conjunta per experimentar de forma compartida el resultat global. La segona roda del blues 
consisteix en què cada grup ensenyi a la resta de grups la part que han creat, de manera que tots 
els grups aprendran les parts creades pels altres. Tot seguit es fa una roda d’interpretació en què, 
cada cop que torna a començar, els grups van canviant la part interpretativa fins que tots els 
grups hagin tocat totes les parts. En la segona roda, els paràmetres d’aprenentatge ja no seran 
per creació sinó per observació i imitació, de forma que es durà a terme amb més rapidesa. 

 
• El més rellevant de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge ha de ser la reflexió compartida 

sobre les dues formes d’aprendre que es posen en joc i les seves implicacions: 
 

1. Ensenyament-aprenentatge creatiu i per descobriment guiat (primera roda): aprenentatges 
més significatius i més vinculats al desenvolupament de les competències bàsiques a través 
del treball cooperatiu. 

2. Ensenyament-aprenentatge per observació directa (segona roda): aprenentatge més ràpid, a 
partir del modelatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pautes per a la formació dels grups cooperatius: 
 
• Convé que els grups siguin al màxim d’heterogenis, és a dir, compostos per alumnat de diferents 

nivells d’habilitats i coneixements musicals, de manera que el treball conjunt permeti que es dugui 
a terme l’aprenentatge entre iguals  (els més hàbils en una dimensió de la tasca ensenyen els 
altres companys i companyes). 

• Cada grup tindrà assignada una tasca creativa referida a una de les parts del blues, que 
posteriorment s’haurà d’acoblar formant un tot. En aquest cas dividirem el grup classe en diversos 
subgrups cooperatius de 5 o 6 membres cada un. 
 

3. Tasques encarregades. Primera roda: 
 
 
 
 
 
• Grup-1: ha de crear un obstinat harmònic, amb dues baquetes al mateix temps, amb l’acord de do 

major: do – mi – sol. El grup ha de repartir-se les possibles combinacions: do-mi, mi-sol, do-sol. El 
ritme s’haurà de triar entre tres possibilitats:  

DO  DO DO DO 
FA FA DO DO 

SOL7 FA  DO  SOL7 

G-1 

G-4 

G-5 G-2 

G-3 

G-2 

G-3 G-4 

G-5 

G-1 

Primera roda: creació de les parts que conformen 
la roda del blues i acoblament final de les parts. 
Creativitat per descobriment guiat 

Segona roda:  aprenentatge de les sèries dels altres 
grups per aprendre-les totes. Aprenentatge per 
modelament (imitació-repetició) 

Acoblament final 



 
• Grup-2: ha de crear un obstinat harmònic (dues baquetes al mateix temps) amb l’acord de fa 

major: fa – la - do. El grup ha de repartir-se les possibles combinacions: fa-la, la-do. fa-do. El 
ritme s’haurà de triar entre tres possibilitats anteriors. 

 
• Grup-3: ha de crear un obstinat harmònic (dues baquetes al mateix temps) amb l’acord de sol 

major sèptima: sol – si – re - fa. El grup ha de repartir-se les següents combinacions: sol-si, si-
re, re-fa, fa-sol. El ritme s’haurà de triar entre tres possibilitats anteriors. Perquè sigui un ritme 
harmònic coherent, els tres primers grups han de consensuar quin dels tres ritmes trien. 

 
• Grup 4: Riff. Amb les notes dels acords corresponents a cada compàs (amb alguna nota de pas 

si es vol) es crea una melodia per a cadascun d’ells, que sigui rítmicament idèntica per a tota la 
roda de 12 compassos, com un breu riff. L’opció rítmica és lliure, però s’ha d’establir per 
consens dels membres del grup, tot pensant que si és complexa es trigarà molt a aprendre i la 
resta de grups haurà d’esperar-los. 

 
• Grup 5: Acompanyament amb instruments de percussió de membrana. S’han de fer dos sons 

diferents: un de greu picant amb la mà oberta al centre de la membrana i un altre més agut 
picant amb els dits a la part més exterior. S’ha de triar entre un dels model següents: 

 
• OPCIONAL: Grup 6: percussió corporal. Tots els membres del grup faran el ritme sincronitzats 

(tots el mateix ritme plegats). La condició és que cadascun dels tres acords ha de tenir un ritme 
diferenciat no pels valors musicals sinó per les parts del cos que s’han de percudir: 
- Acord de DO: combinació de picar peus a terra, amb palmades. 
- Acord de FA: picar dits (cruixir), amb palmades al pit. 
- Acord de Sol: picar mans amb cuixes, amb palmades. 
 
El ritme constant s’ha de triar entre aquest dos: 
 

 
 
 
3. Mediació en el procés d’aprenentatge de les sèries sonores: 
 
El docent assessorarà els grups a mesura que els membres de cada grup ho demanin o plategin 
dubtes. El grau d’ajut ha de ser el suficient perquè els grups es dinamitzin i treballin de forma 
col·laborativa, però evitant sempre facilitar l’aprenentatge de forma tancada i acabada. El més 
rellevant en aquest punt és que els alumnes facin ús dels coneixements conceptuals, 
procedimentals i actitudinals per solucionar el repte plantejat. És a dir, que actuïn de forma 
competent d’acord amb la demanda del context de treball.  
 
4. Acoblament de les parts i interpretació conjunta:  
 
Un cop tots els grups hagin consensuat i après sincrònicament les parts encarregades, el docent 
plantejarà una posada en comú per comprovar el resultat final del procés. En funció del domini 
assolit en el procés, el docent ha de decidir com implementa la interpretació, si de forma gradual 
afegint les parts o de forma global, és a dir, tots a l’hora. 
 
5. Tasques encarregades. Segona roda: 
 
La segona part de la sessió consisteix en què cada grup ensenyi la resta a interpretar la seva sèrie 
sonora: el grup en qüestió descriu i interpreta davant els companys i aquests els repeteixen fins 
assolir-los. L’objectiu és que cada grup aprengui les cinc parts corresponents als cincs grups. Si bé 
en la primera fase els alumnes han hagut de consensuar, crear, seqüenciar i interpretar la seva part, 
dedicant-hi un temps considerable, el fet que ara cadascú ensenyi la seva part a la resta mitjançant 
la imitació, afavoreix que l’aprenentatge sigui més ràpid que abans. Aquesta fase suposa tenir a 
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l’aula molts instruments o cercar instruments substituts, perquè l’aprenentatge per imitació sigui 
global per a tots al mateix temps. 
 
6. Interpretació de la segona roda: 
 
Un cop tots els grups s’ho han après tot (les sèries són, en realitat, molt curtes i senzilles), l’objectiu 
és fer una segona interpretació el procediment de la qual consisteix en què tots els grups facin una 
roda completa tocant cada una de les cinc o sis sèries sonores, per la qual cosa la roda s’haurà de 
repetir cinc o sis vegades fins que tothom hagi tocat tot. 
 
4. INDICADORS DEL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
Els indicadors que el docent ha d’incentivar i observar en el desenvolupament de les competències 
bàsiques poden ser, entre d’altres, les següents: 
 
Competència artística i cultural : en les habilitats per crear i interpretar les sèries sonores pautades 
i acoblar-les en la interpretació global. 
 
Competència social i ciutadana : durant les interaccions verbals, a l’hora de consensuar la 
seqüència d’aprenentatge, tot respectant els torns de paraula, donant suport als companys, etc. 
 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual : en l’ús de la terminologia musical apropiada 
i en la construcció de missatges verbals i no verbals que promoguin la construcció compartida del 
coneixement, tot treballant de forma cooperativa. 
 
Competència d’autonomia i iniciativa personal : en la capacitat d’aportar solucions, innovacions i 
noves perspectives davant els obstacles que puguin sorgir durant el treball creatiu i interpretatiu. 
 
Competència d’aprendre a aprendre : en la reflexió de com s’ha construït el coneixement compartit 
a partir del treball col·laboratiu durant la primera roda (aprenentatge autònom i per descobriment 
guiat), tot diferenciant-ho de com s’ha après durant la segona roda, que ha estat a través de 
l’observació i la imitació d’uns grups dels altres. 
 
Competència matemàtica:  en tots aquells aspectes de la rítmica (pulsació, compàs, valors rítmics, 
intervals, etc.) que s’han posat en joc. 
 
Competència en el tractament de la informació i com petència digital : en el domini de la 
lectoescriptura, convencional o no, que faciliti l’aprenentatge. Un indicador de competència digital 
fóra la gravació i edició d’un arxiu digital (àudio i/o visual) de la sessió, modificació del so, etc. 
 
Competència en el coneixement i la interacció en el  món físic:  en tenir cura dels instruments i 
del mobiliari de l’aula i en establir criteris d’ordenació dels assajos de les parts, tot evitant al màxim 
les interferències sonores i els nivells acústics massa elevats.  
 
5. CONCLUSIÓ 
 
Aquesta activitat té la possibilitat d’adaptar-se a les necessitats del context de l’aula, tant pel nombre 
d’alumnes, com per la disponibilitat d’uns o altres instruments, així com pel grau de dificultat de les 
pautes en la creació i interpretació de les sèries.  
 
El més rellevant, en tot cas, és el plantejament didàctic, el procés d’ensenyament i aprenentatge que 
s’ha de desenvolupar, en què el docent s’ha de mostrar com un professional reflexiu que 
explícitament tingui clar l’objectiu de desenvolupar aprenentatges competencials en els seus 
alumnes, tot aportant les accions mediadores que ho facilitin perquè l’alumnat aprengui 
significativament i reflexiva, i que s’adoni de què i com ho ha après. 
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AAnnnneexx  22  

ACTIVITAT DE RÀDIO: MÚSICA DE L’EDAT MITJANA 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Objectius Didàctics  
 

1. Escoltar comprensivament música d'estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, 
respecte i sensibilitat estètica.  

2. Relacionar les diverses manifestacions musicals medievals amb les diferents 
característiques socioculturals i artístiques que corresponen a aquest període. 

3. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions 
amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació. 

 
� Continguts 
 
Escoltar i comprendre: 

1. Aprofundiment en l’escolta atenta, l’escolta memorística, l’escolta comprensiva, l’escolta 
reflexiva i l’escolta creativa. 

2. Identificació i anàlisi auditiva d’elements significatius d’estils, gèneres i formes en obres i 
pràctiques musicals diverses. 

3. Identificació auditiva raonada dels trets més característics de la música medieval. 
4. Identificació auditiva dels instruments més significatius de l’època medieval.  
5. Descoberta del lligam entre una obra musical i el seu entorn social, polític, cultural i artístic. 
6. Expressió raonada d’opinions i judicis musicals, oralment i per escrit, emprant un vocabulari 

adequat i adoptant una actitud de diàleg i respecte. 
7. Utilització correcta del vocabulari musical treballat a classe. 

 
Interpretar i crear: 

1. Valoració d’una grafia clara i correcta en l’escriptura. 
2. Valoració de la importància de les aportacions individuals per a aconseguir una creació 

global satisfactòria. 
 
Dimensió social i cultural 

1. Coneixement i valoració d’obres i estils musicals significatius de la música culta catalana i 
occidental. 

2. Conscienciació sobre la importància de la música en molts àmbits de la nostra societat. 
3. Conscienciació sobre la importància de la música com a manifestació cultural pròpia d’una 

societat i un moment històric. 
4. Utilització de fonts d’informació diverses i plurals per al coneixement de la música i del seu 

context històric, cultural i social. 
5. Utilització correcta del vocabulari musical específic per descriure i explicar els components 

essencials d’estils, gèneres i cultures musicals diverses. 
6. Recerca i ampliació de coneixements a partir d’elements treballats a classe. 

 
 
 

                                                
4 Aquesta activitat es basa en l’experiència duta a terme per Alícia Fernández i Anna Sais, de l’Institut Ramon 
Coll i Rodés (Lloret de Mar). 

Aquesta activitat està plantejada com una síntesi del treball realitzat durant la unitat 
didàctica sobre l’Edat Mitjana, que es treballa a l’optativa de 4t d’ESO de la matèria de 
música.  Es tracta d’una activitat que promou la síntesi de coneixements, l’escolta atenta, 
el treball en grup i l’ús de les habilitats comunicatives tant escrites com orals. A més, per 
poder realitzar-la, els alumnes han de fer servir eines TIC i programari específic. 
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� Competències bàsiques 
 
L’activitat desenvolupa les següents competències bàsiques: 
 

� Competència d’aprendre a aprendre 
Aquesta activitat desenvolupa l’habilitat per obtenir informació -tant individualment com 
en col·laboració- i, molt especialment, per transformar-la en coneixement propi, i que 
això esdevingui una eina per a l’ampliació dels coneixements sobre la música medieval 
com a base de l’actual. 
 
� Competència d’autonomia i iniciativa personal 
L’alumnat haurà de treballar en grup i repartir-se les diverses tasques, manifestant certa 
autonomia per organitzar-se. 

 
� Competència social i ciutadana 
Al tractar-se d’un treball en grup inevitablement hauran de resoldre diferències, posar-se 
d’acord i cooperar. És una bona oportunitat per als alumnes per establir comparacions 
entre la societat medieval i l’actual, des de diversos punts de vista. 
 
� Competència comunicativa lingüística 
En aquesta activitat la competència comunicativa lingüística es manifesta en la seva 
doble vessant escrita i oral. L’activitat conté diverses parts, una de les quals s’ha de fer 
per escrit i a mà. D’aquesta manera cal que siguin curosos amb: la presentació, la bona 
lletra, la correcta ortografia i l’expressió, fent ús del vocabulari específic i adient. 
En moment de la gravació del programa es treballa l’expressió oral pel que fa a: 
modulació de la veu, expressivitat, vocabulari. 
 
� Competència digital  
Es desenvolupa aquesta competència mitjançant un treball basat en la consulta a 
internet i l’ús de programari d’edició de so, amb activitats guiades. 

 
� Competència artística i cultural.  
El producte final de l’activitat és un programa de ràdio elaborat partint de materials 
facilitats pel professorat, que els alumnes han d’organitzar essent creatius i originals. El 
treball paral·lel de la cultura musical hi és present en tot moment. 
 

 
� Metodologia 
 

� Basada en l’explicació inicial per part del professorat, el treball en grup posterior i la 
reflexió conjunta en relació als resultats obtinguts per cada grup. 

� Durant la primera sessió s’avaluen els coneixements que tenen sobre el mitjà 
radiofònic, es concreten els objectius, continguts i tasques a realitzar, es fan els 
grups de treball i s’assignen els temes a treballar per cada grup.  

� Durant la segona i tercera sessió, es recorda breument el funcionament del 
programa Audacity i, en grups, comencen a elaborar el guió del programa, seguint 
la pauta facilitada pel professorat. 

� Passat el temps fixat per fer el treball en grup a casa, es dedica una quarta sessió a 
l’audició i anàlisi conjunta dels resultats, promovent la reflexió en relació als punts 
forts i febles de cada treball. 

 
� Descripció de l’activitat 
 
Els alumnes són locutors d’una important emissora de ràdio que emet un programa de música 
clàssica. Han d’elaborar un programa radiofònic en petits grups amb l’objectiu de realitzar una 
síntesi de tot el que han après al llarg de la unitat i crear un producte nou: un programa de ràdio. 
Es facilita per escrit un document en el qual consten els següents apartats: 
 

� Objectius i continguts. 
� Formació dels grups de treball i condicions per realitzar-los. 
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� Temes a tractar per cada grup. 
� Possibles formats del programa (suggeriments). 
� Criteris d’avaluació. 
� Conjunt d’activitats que s’han de presentar per escrit i a mà: nom del programa, 

format, tipus de publicitat, concursos, promocions. Breu descripció. 
� Procés d’elaboració del guió, pauta. L’han de presentar per escrit però aquest cop fet 

amb l’ordinador. 
� Condicions de presentació del treball. 
� Llistat de materials a la seva disposició. Es troben al Moodle i al blog del Departament 

de Música. 
� Llistat de recursos classificats per grups i temàtiques. 

 
Aquest mateix document es troba penjat al Moodle i al blog del Departament de Música. 
 
Realitzen part de les activitats a l’aula, amb l’assessorament del professorat i tot el procés de 
gravació el fan a casa. Es dedica una sessió a l’audició comentada de cada programa. 
Els millors programes es pengen al blog del Departament, que es troba enllaçat a la web del nostre 
centre. 
 
� Reflexió sobre l’activitat 
 

� Es tracta d’una activitat motivadora que engresca els alumnes.  
� Fomenta l’ús de coneixements i habilitats ben diverses i el seu enfocament és competencial, 

tant pel que fa al plantejament com al posterior desenvolupament. 
� Fomenta l’ús de la llengua escrita i oral, i els fa conscients de la seva importància. 
� Promou la creativitat, la col·laboració i l’autoexigència. 
� Afavoreix la reflexió, l’autoavaluació i l’escolta atenta del treball propi i dels companys. 


