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RESUM 

 

Estratègies constructivistes per aprendre música en entorns escolars: l’aprenentatge 

entre iguals com a eina d’adquisició de coneixements i de socialització és el nom que 

acompanya el meu Treball Final de Grau. Amb aquesta recerca, he volgut investigar els 

canvis que ha sofert l’educació durant el pas del temps, comparant els tres models 

d’aprenentatge més influents que han tingut repercussió en la nostra educació: el 

conductisme, el cognitivisme i el constructivisme. En el document, parlarem amb 

insistència del darrer model esmentat anteriorment, endinsant-nos en els diferents 

pedagogs i les seves teories i, posteriorment, relacionant-lo amb l’educació musical a 

l’escola i l’aprenentatge entre iguals. A partir d’aquesta recerca, podrem veure la 

intervenció que vaig dur a terme a l’Escola Anselm Clavé, basant-me en la recerca dels 

beneficis de l’aprenentatge entre iguals i, finalment coneixerem les conclusions que en 

vam extreure. 

Paraules clau:  

educació musical, models d’aprenentatge, constructivisme, aprenentatge entre iguals  

 

ABSTRACT 

Constructivist strategies for learning music at school environments: learning among 

equals as a knowledge-acquiring and of socialization tool is how my Final Degree Thesis 

is referred to. The purpose of this research, is the will of investigating the changes which 

the education system has suffered over the years, comparing the three most influential 

models and with more repercussion of our education system: the behaviourism, the 

cognitivism and the constructivism. In this document, we will talk persistently about the 

latest mentioned model previously, studying thoroughly the several pedagogues and 

their theories and, subsequently, relating it with the musical education at school and the 

knowledge among equals. Based on this research, we will be able to see the intervention 

I performed at “Escola Anselm Clavé”, basing it in the research about the benefits of the 

knowledge among equals. Finally, we will find out the drawn conclusions. 

Key words: 

Musical education, learning models, constructivism and knowledge among equals. 
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0. Introducció  
 

Després de quatre anys d’estudi, esforços i dedicació, amb aquest document que 

presento, el Treball Final de Grau (TFG), estic a punt d’arribar allà on fa tant temps que 

desitjo: ser mestra. 

Aquest treball que porta per títol “Estratègies constructivistes per aprendre música en 

entorns escolars: l’aprenentatge entre iguals com a eina d’adquisició de coneixements i 

de socialització”, es basa en la investigació sobre algun tema que ens hagi cridat 

l’atenció durant la nostra formació universitària, en el meu cas, les metodologies que 

ajudaran que els alumnes aprenguin més i millor música a l’escola. Aprofitant que he 

estudiat el Grau en Mestre d’Educació Primària amb la menció d’educació musical i, per 

tant, el meu treball d’investigació està relacionat amb l’educació i, concretament, 

l’educació musical a l’escola, aprofitaré tot allò que he après durant les assignatures del 

grau, per endinsar-me en l’aprenentatge i la recerca dels diferents models 

d’aprenentatge per intentar entendre quins són els que més ajuden a aprendre música 

als nostres alumnes. 

Vaig decidir conduir el treball cap aquesta direcció, ja que els models educatius han anat 

variant durant els temps i volia aturar-me i entendre aquests avenços que han portat a 

l’educació al punt on es troba actualment, ja que cada vegada se’n parla menys, de 

l’educació musical i, tant als docents especialitzats en aquesta matèria, com als futurs 

docents que omplirem les aules, és un tema que ens preocupa. 

Entendre diferents maneres d’ensenyar o, més concretament, d’ajudar al fet que els 

alumnes aprenguin, és clau per entendre l’educació. És per això que vaig decidir fer una 

recerca sobre quins models d’aprenentatge eren més efectius en l’educació musical, 

basant-me sempre en el model constructivista (entenent, clarament, els altres models) 

i, més concretament, en l’aprenentatge entre iguals a l’aula de música i altres recursos 

i estratègies que afavoreixen l’assoliment del seu coneixement. 

Després de pensar sobre aquest tema, em van sorgir una sèrie de dubtes fins que vaig 

arribar a plantejar-me la següent qüestió que em serviria de guia durant tot el meu treball: 

Què fa que aprenguem música a l’escola? 

Finalment, vaig poder plantejar més concretament el meu treball basant-me en dos 

objectius relacionats amb allò que volia descobrir: identificar els factors afavoridors 

durant l’aprenentatge de la música i explorar els possibles beneficis sobre l’aprenentatge 

de la música a través del treball entre iguals, basant-me en el model constructivista. 
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Per tal de contestar a la meva pregunta i arribar als objectius de recerca, vaig plantejar 

aquest treball estructurant-lo en dos grans blocs: el marc teòric, on trobareu tota la 

fonamentació teòrica relacionada amb els tres principals models educatius i, més 

concretament, amb el model constructivista i l’aprenentatge entre iguals; i el marc 

pràctic, en el qual oferiré l’explicació de la intervenció que vaig dur a terme a una escola 

juntament amb l’anàlisi que en vaig fer i els resultats i les conclusions que en vaig 

extreure. 
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1. Marc teòric 

 

1.1. Models d’ensenyament aprenentatge 

Sembla prou contrastat que l’acció d’aprendre ha patit molts canvis en la seva concepció 

durant el pas del temps. Aquests canvis permeten avançar en l’educació dia a dia i crear 

noves metodologies per fer de l’educació, una educació de qualitat d’acord amb la 

societat en què vivim.   

Segons Gokmengolu, Eret i Kiraz (2010) , els esdeveniments canvien la societat i, 

aquests canvis, fan plantejar-se moltes qüestions relacionades amb l’educació, entre 

elles, les teories que estructuren l’aprenentatge. Totes aquestes transformacions han 

afectat en la investigació, que també s’ha vist modificada i, per tant, l’espiral en què la 

investigació canvia la societat i aquesta, de nou crea canvis que plantegen nous reptes, 

torna a començar. És per això que no es pot definir l’aprenentatge en la seva totalitat, ja 

que l’acció d’aprendre (i la d’ensenyar) viuen en una reforma constant. 

El que és clar és que, per entendre l’aprenentatge, s’ha d’entendre l’individu i, és per 

això que en aquest apartat parlem de tres concepcions de l’aprenentatge que han tingut 

molta importància en l’àmbit de l’educació i, de fet, encara la tenen: el conductisme, el 

cognitivisme i el constructivisme. A partir d’aquestes tres metodologies vull explicar 

l’evolució en l’educació, passant d’una educació basada en el mestre, com en el model 

conductista, fins a arribar al constructivisme, en el qual he centrat el meu estudi i que 

defensa que l’aprenentatge es construeix a partir de l’experiència dels alumnes. 

En els següents apartats, es presenten, segons els tres models, les diverses visions pel 

que fa a les diferents maneres d’aprendre, els factors que influeixen durant el procés 

d’aprenentatge, el paper de la memòria, de l’alumne i del mestre, la transferència dels 

coneixements i les bases i principis de cadascun d’ells. Per fer-ho, ens basarem en els 

estudis que han dut a terme diversos investigadors, com per exemple Johanssen (1991), 

Bednar (1991), Simons i Hargrave (1992), Ertmer i Newby (1993), Curzon (2004) i 

Fingermann (2010), entre d’altres. 

Abans, però, definirem alguns conceptes per tal d’entendre millor allò que s’explicarà en 

aquest primer apartat: 

Un model com, per exemple, el model conductista, es refereix al que ha de servir com 

a objecte d’imitació. Els tres models dels quals parlo al marc teòric són les tres 

concepcions de l’educació que han servit a investigadors, pedagogs, docents i, en 
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general, gent relacionada en l’àmbit de l’educació, per imitar o, més aviat, basar-se en 

ells. 

Una teoria és un principi general, una fórmula ordenada per explicar un ordre de fets o 

accions que s’han de dur a terme per arribar a un fi en concret. Per exemple, parlarem 

de la teoria sociocultural de Vygotsky, la qual està pautada per un seguit de principis 

que afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes basats en la socialització. 

Un mètode és el camí que s’ha de seguir per arribar a aquest fi en concret. Els mestres 

utilitzen mètodes basats en les teories que han agafat d’exemple i, en cada cas, 

modifiquen i adapten a les necessitats i preferències dels seus alumnes. Per exemple, 

la meva part pràctica es basa en el mètode de John Biggs (1999), el qual he adaptat per 

dur a terme a l’aula amb alumnes de 6è. 

L’ensenyament és l’acció, l’art d’ensenyar, de manera que l’aprenentatge és l’acció 

d’aprendre.   

La transferència és definida com l’aplicació d’un coneixement après a noves formes o 

situacions, per tant, és la manera com els coneixements previs afecten els nous 

coneixements, segons Ertmer i Newby (1993). 

La memòria és la facultat de recordar. En parlarem quan treballem els diversos models 

d’aprenentatge i veurem quin paper té durant aquest procés. 

L’estructuració és la manera com els i les alumnes ordenen els coneixements en la 

seva ment, per tal de poder fer-ne ús posteriorment, segons la definició d’Ertmer i Newby 

(1993). 

El  disseny instruccional és la manera, segons Brunner (1969), de planejar, preparar 

i dissenyar els diferents recursos i ambients que es necessiten per tal que hi hagi 

aprenentatge per part dels alumnes. Segons la concepció de Smith i Ragan (1999), 

aquest concepte es refereix al procés sistemàtic i reflexiu basat en els principis 

d’aprenentatge que permet  planificar materials, activitats, informació, recursos i 

l’avaluació de l’ensenyament. Afegeixen que, un dissenyador instruccional és com un 

enginyer.  
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1.1.1. Model conductista 

El conductisme entén l’educació, l’acció d’aprendre, des d’una perspectiva en què els 

que la duen a terme, modifiquen la seva conducta a través de reforços i càstigs donats 

pel mestre. 

Segons Curzon (2004), el conductisme percep la naturalesa humana de manera 

mecànica i materialista, la qual es pot observar, mesurar, predir, explicar i controlar. 

Figueroba (2017) afegeix que la metodologia conductista està regida per cinc conceptes 

bàsics que la determinen:  

- Els estímuls, que són senyals, informacions o esdeveniments que percep 

l’aprenent i que provoquen respostes o reaccions en el seu organisme. 

- Les respostes, que són les conductes que es duen a terme en l’organisme de 

l’alumne i són causades com a reaccions dels estímuls. 

- El condicionament, que és l’aprenentatge que l’estudiant fa un cop hi ha hagut 

relació entre l’estímul i la resposta. 

- Els reforços, que són les conseqüències d’una resposta a un estímul (conducta) 

que afavoreixen la possibilitat que aquesta es repeteixi. 

- Els càstigs, que són les conseqüències d’una resposta a un estímul (conducta) 

que disminueixen la possibilitat que aquesta es repeteixi. 

Entre altres definicions, Fingermann (2010) veu l’aprenentatge a través del conductisme 

com una manera d’ensinistrar els nens i nenes per tal que aprenguin. Argumenta que 

donar premis (reforços) a les bones conductes o aquelles que són esperades afavoreix 

a la repetició d’aquestes i, en canvi, castigant les males conductes o a aquelles que no 

són les esperades, disminueix la possibilitat de repetir-les. 

Duran i Monereo (2001) es decanten per una definició de conductisme segons l’escola 

tradicional, la qual es basa en l’educació per transmissió, és a dir, en la que el mestre 

sap i, per tant, l’alumne escolta les seves explicacions. En aquest cas, l’aprenentatge es 

fa a través de la relació entre l’alumne i el mestre, deixant de banda les relacions entre 

iguals (alumne – alumne). 

Segons Belloch (2013) el conductisme és lineal i sistemàtic. Argumenta que el principi 

d’aquest model és valorar l’aprenentatge d’acord amb els coneixements de cada 

alumne, els quals són observables i mesurables. 

Ertmer i Newby (1993) plantegen l’aprenentatge conductista a través dels canvis 

observables en la forma o en el rendiment dels estudiants, afegint que hi ha 

aprenentatge quan es dóna una resposta adequada a un estímul específic. D’aquesta 
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manera, entenem que, d’una banda, l’estímul i la resposta (i l’associació d’ambdós 

conceptes) i, d’altra banda, el reforç i el càstig, contemplant que les respostes seguides 

de reforç creen més probabilitats de respondre correctament a un estímul en situacions 

posteriors, són els elements claus de l’aprenentatge segons el model que estem tractant. 

Watson, en canvi, entén com a aprenentatge el moment en què un individu dóna una 

resposta, correcta o errada, a un estímul que ha presentat el mestre i és capaç de 

canviar la seva conducta a través dels reforços (o càstigs) que seran conseqüència 

d’aquesta bona o mala resposta i integrar-la a l’estructura cognitiva que, segons Ausubel 

(1983), la componen els conceptes i idees que una persona té sobre un camp de 

coneixements i la seva capacitat d’organització. 

El paper de l’alumne, tal com citen Ertmer i Newby (1993) en el seu estudi, no és actiu 

al procés d’aprenentatge, sinó que es caracteritza per reaccionar a les diferents 

condicions del medi ambient en moments en els quals es dóna una situació 

d’aprenentatge. 

L’aprenentatge està condicionat per diversos factors que el fan possible: l’estudiant 

(l’aprenent), que està sotmès, passivament, a l’aprenentatge a través de la recepció 

d’estímuls i la resposta innata del seu organisme; les condicions ambientals, que han de 

ser adequades per a dur a terme una millor experiència d’aprenentatge; i el mestre, que 

ha d’avaluar l’alumne i el seu saber, és a dir, en quin punt s’inicia la instrucció i quins 

reforçadors són més efectius per a cada alumne en particular. 

Schunk (1991) exposa que, a més de tots aquests factors que participen del procés 

d’aprenentatge, hi ha un altre element clau per a fer-lo efectiu. Parla de la pràctica i la 

revisió, les quals fomenten l’interès de l’alumne a donar respostes als estímuls. Per tant, 

en aquest sentit la memòria no és l’important. L’important és l’adquisició d’hàbits, segons 

l’estudi d’Ertmer i Newby (1991). És a partir d’aquests hàbits que es connecten 

conceptes i hi ha aprenentatge, no a partir de la memòria.  

En l’entorn del conductisme, Ertmer i Newby (1991) defineixen la transferència com 

l’aplicació d’un coneixement après a través d’estímuls i respostes a noves situacions, 

per tant, la transferència es duu a terme en el moment en què els aprenentatges previs 

afecten els aprenentatges nous.  

Un altre concepte clau és la generalització: el fet de trobar similituds o diferències en les 

diverses situacions, permeten transferir a través dels elements comuns i demostrar 

l’aprenentatge tot repetint processos en situacions de semblança.  
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Els aprenentatges que més afavoreixen el model conductista en l’educació són les 

discriminacions (recordar fets), les generalitzacions (definir conceptes a través de la 

repetició o semblança d’un procés d’estímul-resposta), les associacions (aplicar 

explicacions) i l’encadenament (realitzar procediments específics). 

Les seves bases respecte el disseny instruccional, tal com argumenta Belloc (2013) són 

la seqüenciació des del que és simple a allò que és complex, la identificació dels 

objectius a assolir, la selecció d’estratègies i valoració de l’aprenentatge pel que fa al 

domini del coneixement, els criteris d’avaluació prèviament escollits i l’ús de reforços per 

fomentar l’aprenentatge. 

Ertmer i Newby (1991) presenten els principis del disseny instruccional respecte al 

conductisme de la següent manera: 

- Producció de resultats observables i mesurables 

- Pre-avaluació dels estudiants per determinar l’inici de la instrucció 

- Garantia que els primers coneixements han estat assolits abans d’aprendre’n de 

nous (seqüència) 

- Utilització del reforç per fomentar el rendiment i l’aprenentatge dels alumnes 

- Utilització d’estratègies que afavoreixin la relació entre estímul i resposta 

Segons els conductistes, l’acció d’instrucció és obtenir la resposta desitjada d’un alumne 

al qual se li ha presentat un estímul concret. El paper de l’alumne en el moment de la 

recepció de l’estímul és saber com executar la resposta adequada i les condicions per 

fer-la. Per contra, el paper del mestre és organitzar estímuls (situacions) que provoquin 

respostes en l’entorn natural (no inductives) i organitzar les condicions ambientals més 

acurades possibles per tal que els alumnes puguin respondre correctament als estímuls 

que se’ls hi ha presentat i així, finalment, rebin reforços per part del/la mestra i 

l’aprenentatge sigui complet. 
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1.1.2. Model cognitivista 

Així com l’objectiu del model conductista és provocar reaccions en els alumnes a través 

de diversos estímuls i fomentant l’ús de reforços, l’objectiu del mètode cognitivista és 

promoure el pensament mental dels estudiants canviant l’alumne a través de l’ús 

d’estratègies d’aprenentatge apropiades en cada moment i per a cada individu. 

Segons Jonassen (1991), fidel al cognitivisme, l’aprenentatge es basa en allò que els 

alumnes saben i en la manera en com adquireixen aquests coneixements, interpretant 

l’adquisició de coneixement com una activitat mental en la qual es barregen els 

coneixements del mateix alumne i l’estructuració que en fan durant el procés, en el qual 

l’alumne actua com un participant actiu. 

Igual que l’alumne és un factor important que influeix en l’aprenentatge, ja que ha de 

treballar les seves habilitats mentals durant el procés, també ho són les condicions 

ambientals, igual que en el cas del conductisme; la pràctica i la retroalimentació 

correctiva, és a dir, les autoavaluacions; treballar a partir d’explicacions instructives, 

demostracions, exemples... i, tal com diu Winnie (1985), un dels factors més importants 

són tots aquells pensaments, creences, actituds i valors que cada alumne té i utilitza en 

el procés d’aprenentatge. 

En aquest cas, la memòria, contràriament al conductisme,  l’entenen com un lloc 

d’emmagatzematge d’informació i dels seus usos. És per això que, dins el cognitivisme, 

hi juga un paper important, ja que la memòria, segons els cognitivistes tal com diuen 

Ertmer i Newby (1991), és el sistema d’organització de l’aprenentatge per tal que aquest 

sigui significatiu. Tal com diu Schunk (1991), la transferència va relacionada amb la 

memòria, ja que explica que és la manera com s’hi emmagatzema la informació, tot i 

que, els cognitivistes la defineixen com el moment en què l’alumne han comprès com 

aplicar els coneixements apresos en diferents contextos. 

Duffy i Johanssen (1991) defineixen la comprensió com a un conjunt de regles, 

conceptes i discriminacions sobre els coneixements treballats. Aquests els han de ser 

útils als alumnes abans no els hagin utilitzat a la vida real, per tal de dur a terme un 

aprenentatge correcte i significatiu. 

El paper del docent, en aquest cas, és ajudar els alumnes a organitzar a la memòria la 

informació que reben de la millor manera possible, ajudant a relacionar el que és nou, 

amb el que ja tenen integrat dins d’aquesta, és a dir, els coneixements previs. Aquests 

ajudaran als alumnes a identificar semblances i diferències amb la nova informació. 



                                                               Treball Final de Grau 

13 
 

Per tal de dur a terme un bon aprenentatge, així com els conductistes busquen que 

l’entorn sigui l’adequat per al moment de la transferència, els cognitivistes busquen 

trobar estratègies per a dur a terme un processament de la informació el més efectiu 

possible. 

El model cognitivista és millor dur-lo a terme a l’hora de treballar les formes més 

complexes de l’aprenentatge, així com el raonament, la resolució de problemes i el 

processament de la informació. 

La clau d’aquest model d’aprenentatge és l’ús de comentaris i del diàleg. Tal com diuen 

Thompson, Simons i Hargrave (1992), el conductisme fa ús del reforç per tal que això 

sigui possible i, en canvi, el cognitivisme utilitza la retroalimentació, és a dir, el 

coneixement dels propis resultats, l’autoavaluació. 

Una altra diferència entre el conductisme i el cognitivisme és, que, el conductisme utilitza 

l’examinació de l’alumne per tal de pactar el moment de la instrucció segons el nivell de 

coneixement i els reforçadors que són més efectius per a cada alumne. En canvi, el 

cognitivisme examina la predisposició d’aprenentatge de cada alumne i busca fer un 

disseny de la instrucció per tal que sigui el més efectiu possible i que l’alumnat assimili 

els coneixements més fàcilment.  

Els principis sobre aquest model anomenat cognitivisme es regeixen en: emfatitzar el fet 

que els alumnes siguin subjectes actius del procés d’aprenentatge, en dur a terme una 

estructuració, organització i seqüenciació de la informació per facilitar la recepció dels 

coneixements, fer anàlisis jeràrquiques per tal d’identificar i il·lustrar relacions en els 

coneixements i crear entorns d’aprenentatge que ajudin a connectar els estudiants amb 

allò prèviament après.   

Tal com hem vist amb el conductisme, que pel que fa a l’estructuració de la instrucció 

busca organitzar les condicions ambientals idònies per tal que els alumnes facin una 

resposta adequada a l’estímul que se’ls presenta, els cognitivistes creuen que el 

coneixement ha de ser significatiu i que, per tant, s’ha d’ajudar els alumnes a organitzar 

i relacionar, com hem vist anteriorment, els coneixements previs, emmagatzemats a la 

memòria, amb els nous coneixements, creant estructures mentals o esquemes que es 

van ampliant a mesura que augmenta el coneixement. 

En aquest cas, el paper del mestre és ajudar a retenir la informació a base de 

conceptualitzar-la i organitzar-la, entendre i saber veure que els alumnes tenen 

experiències d’aprenentatge diferents els uns dels altres i que, per tant, els resultats 

d’aprenentatge també poden esdevenir diferents, ajudar a trobar la manera més eficient 
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per a cada alumne pel que fa a la connexió entre idees prèvies, habilitats i nous 

coneixements i, finalment, preparar sessions amb pràctiques de retroalimentació per fer, 

de la nova informació, una informació efectiva, útil i amb un grau de complexitat 

corresponent al nivell i la capacitat d’assimilació de cada alumne. 

Belloch (2013) esmenta les diverses bases del cognitivisme respecte al disseny 

instruccional: 

- Emfatitzar en l’aprenentatge significatiu 

- Fer alumnes actius ajudant-los a participar del procés d’aprenentatge 

- Crear ambients i materials que afavoreixin i estimulin l’aprenentatge de l’alumne 

- Estructurar, organitzar i seqüenciar la informació per facilitar la transferència de 

coneixements 

Així doncs, hem pogut veure el primer avenç entre el conductisme i el cognitivisme, 

entenent que passem de la dècada de 1960, moment en què l’aprenentatge és 

condicionat a base de reforços i càstigs, entenent que l’aprenentatge és, d’aquesta 

manera, condicionat pel o la mestra fins a arribar al cognitivisme, a la dècada de 1980 i, 

per tant, 20 anys més tard, durant els quals la societat va anar avançant, i amb ella, les 

maneres d’aprendre i, en conseqüència, d’ensenyar. És en aquest moment, durant el 

cognitivisme, quan en comptes de que els alumnes aprenguin a través del mestre, 

aquests papers giren i són els mateixos alumnes els que aprenen segons les indicacions 

del mestre, el qual els ajuda a organitzar i arribar al coneixement. 
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1.1.3. Model constructivista 

Segons Bednar (1991)  el coneixement s’entén com “una funció de com l’individu crea 

significats a partir de les seves pròpies experiències”. En aquest cas, podem dir que la 

concepció del significat d’aprenentatge, igual que el cognitivisme, s’entén com una 

activitat mental, no com una activitat reactiva, tal com es diu del mètode conductista. 

Tal com el defineixen Duran i Menereo (2001), el constructivisme és el mètode en el 

qual l’alumne construeix el seu propi coneixement mentre el mestre guia l’aprenentatge 

i els seus continguts. Tot i això, argumenten que els alumnes també aprenen els uns 

dels altres, a través de l’aprenentatge cooperatiu i el treball entre iguals. 

El procés d’aprenentatge segons el constructivisme, tal com argumenta Jonassen 

(1991), és el moment de filtració de totes aquelles coses que ens dóna l’experiència i 

que, un cop s’ha après, permet construir una nova, única i pròpia (de cada individu) 

realitat. Els humans creem significats i, per tant, no els adquirim. Això significa que no 

hi haurà un significat vàlid, sinó que n’hi ha tants com persones, ja que cada individu ha 

tingut les seves experiències vitals que li han ensenyat, d’una manera o d’una altra, 

coses de la vida i li han permès fer construccions i interpretacions del món. 

En el cas del model constructivista, que es basa, com hem vist, en la construcció de 

significats a partir de l’experiència, els factors que hi influeixen són: l’estudiant i els 

factors ambientals (i la seva interacció), a més de les activitats que, vinculades a 

experiències viscudes prèviament pels estudiants, segons Brown, Collins i Duguid 

(1989), s’aprenen i se’n creen significats i coneixements. 

En aquest cas, la memòria es troba en constant construcció. No és independent al 

procés d’aprenentatge, ja que a través de l’acumulació d’experiències, de treballar el 

concepte de diverses maneres, les connexions van creixent i se’n fan significats nous 

que es queden, de nou, emmagatzemats a la ment per utilitzar-los en altres situacions.  

La realitat, és a dir, les experiències autèntiques, afavoreixen a l’aprenentatge, el qual 

segons Bednar (1991), és exitós en el moment que s’hi involucren tres factors 

primordials: l’activitat (exercitació), el concepte (coneixement) i la cultura (context). 

Aquestes experiències autèntiques, tal com diu Brown (1989), permet que l’individu 

pugui fer ús de les seves idees i que, per tant, l’aprenentatge sigui plenament significatiu. 

Tal com Ertmer i Newby (1991) nomenen en el seu article, els principis fonamentals del 

model constructivista són la identificació del context d’aprenentatge i d’habilitats per, 

posteriorment, poder-les aplicar i, per tant, ho vinculem amb els contextos significatius; 

ser conscients del control que ha de tenir l’estudiant durant el procés d’aprenentatge i la 



                                                               Treball Final de Grau 

16 
 

capacitat que aquest ha de mostrar pel que fa a la utilització de la informació, el qual 

vinculem amb la participació activa de l’aprenentatge i l’ús que es fa d’allò que s’aprèn; 

la varietat en la presentació d’un concepte, tenint en compte la diversitat de 

perspectives, desenvolupament cognitiu i capacitats dels alumnes, per tal d’assegurar 

un aprenentatge per a tothom; donar les eines als alumnes per tal que puguin anar més 

enllà de la informació presentada i siguin capaços de reconèixer patrons, habilitats i 

solucionar problemes i, finalment, fer ús de l’avaluació de manera que aquesta sigui 

enfocada a la transferència de coneixements, és a dir, per veure si allò que s’ha après 

ha sigut útil i es pot utilitzar per a solucionar problemes o per a viure noves situacions 

d’aprenentatge. 

La instrucció en aquest cas es duu a terme a partir de l’alumne. L’individu es manté actiu 

en tot el procés d’aprenentatge, com hem vist en el model cognitivista, tot i que Duffy i 

Jonassen (1991) afegeixen que l’alumne és qui elabora i interpreta la informació. A més, 

l’alumne també és qui crea els significats i, per tant, no hi ha objectius d’aprenentatge, 

ja que cada aprenent ho fa al seu ritme i segons les seves experiències. En aquest cas, 

la instrucció no és predissenyada, ja que es fa segons, com hem dit anteriorment, el 

ritme i l’experiència de l’alumne.  

El paper del mestre, en canvi, durant la instrucció és ensenyar a l’alumne a construir 

aquests significats que el faran aprendre, tot conduint-lo, avaluant-lo i guiant-lo. També 

es dedicarà a dissenyar i ajustar les experiències, ja que han de ser el més autèntiques 

i coherents possibles de cara a l’estudiant. 

Amb aquests dos elements: l’alumne i el mestre, i treballant a través de la construcció 

de coneixements, l’alumne anirà agafant més confiança, es trobarà més motivat i es 

mourà cap a la fase cooperativa de l’aprenentatge. Aquesta fase cooperativa ajudarà a 

l’alumne a guanyar capacitat de discussió, a tindre diverses perspectives sobre 

qualsevol cosa que s’estigui treballant i, per tant, afavorirà a l’aprenentatge, l’ús crític de 

les idees de cadascun, el respecte, la motivació... 

Segons el disseny instruccional, Belloch (2013) pauta el constructivisme des de la 

perspectiva en què els alumnes creen el seu propi coneixement a través de 

l’experiència. L’aprenentatge és una interpretació personal del món i, per tant, cada 

individu en farà una de diferent, ha de ser significatiu i dut a terme través de la 

modificació de les pròpies representacions mentals sobre un coneixement. Finalment, 

els coneixements s’adquireixen a través de la socialització, la qual permet tindre 

diverses perspectives sobre un concepte i, per tant, canviar els esquemes mentals sobre 

aquest. 
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En aquest cas, l’avenç més important del constructivisme respecte al conductisme i el 

cognitivisme és l’ús dels recursos socials. El fet de socialitzar-se, element que no havia 

sorgit en els altres models, permet que l’alumne tingui diferents perspectives, tal com 

explica Belloch (2013) respecte al disseny instruccional i, per tant, pugui optar a tenir 

diferents coneixements a través dels quals en crearà de nous. Juntament amb la guia 

del mestre, arribarà al coneixement i al màxim aprenentatge segons el seu nivell 

cognitiu. 
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1.2. Teories d’ensenyament -aprenentatge basades en el constructivisme 

Tal com diu O’Loughlin (1992) en el seu article, el constructivisme és l’evolució del 

conductisme i el cognitivisme. En aquest apartat mirem de treballar i interpretar tres 

teories basades en el constructivisme i que parlin de la implicació dels aspectes socials, 

col·laboratius i emocionals que comporta l’educació i que són tan importants com aquells 

que es treballen tan evidentment.  

Per treballar-ho, ho he fet a partir de dues direccions: segons les teories no estrictament 

musicals i, d’altra banda, segons els mètodes creats per alguns pedagogs especialitzats 

en música.  

Les teories no musicals que he escollit han estat: la teoria constructivista de Piaget, la 

teoria sociocultural de Vygotsky i la teoria d’aprenentatge significatiu d’Ausubel, ja que 

són els tres pedagogs que més s’apropen a allò que he volgut estudiar des d’un principi: 

com aprenem (música) entre iguals, és a dir, en contextos socials de proximitat (a l’aula).  

D’altra banda, els mètodes o els pedagogs musicals que he escollit per treballar aquests 

aspectes socials, que es preocupen per l’interès dels alumnes i les seves sensacions a 

l’aula, han estat Orff, i Dalcroze. He intentat extreure, dels seus estudis, en quins 

aspectes s’aproximaven al meu centre d’interès i, per tant, ens quins punts de les seves 

metodologies, feien referència a com aprenem la música a l’escola basat en un 

aprenentatge efectiu i favorable pels estudiants. 

 

1.2.1. Teories no musicals segons tres pedagogs constructivistes 

La teoria constructivista de Piaget 

Piaget any fa una analogia entre l’aprenentatge i la construcció d’un edifici, ja que creu 

que l’aprenentatge es basa en una construcció del coneixement que,  a mesura que es 

treballa, va creixent. 

L’enfocament psicogenètic de Piaget és un estudi centrat en el funcionament i el 

contingut de la ment en el moment d’aprenentatge de l’individu. Tal com diuen Díaz i 

Hernández (1997), es basa en l’autoestructuració dels conceptes, és a dir, en 

l’estructuració en un mateix dels coneixements i les relacions entre aquests. Aquests 

coneixements poden ser reestructurats segons els conflictes cognitius de cada individu, 

els quals poden canviar la manera de veure o entendre un concepte après i, per tant, 

ajuden a canviar l’estructura dels esquemes mentals. En alguns casos, es pot donar una 

reestructuració de la ment, moment en què, a través de la base i els coneixements que 
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hi ha adquirits, reestructurem i en creem de nous basats en noves experiències i, per 

tant, més efectius. 

La reestructuració es dóna en moments en què la interacció amb els altres (entre iguals), 

fonamental en l’aprenentatge, produeix una confrontació entre diversos punts de vista i, 

és en aquest moment quan l’alumne ha d’escollir quina opció és la més correcta, segons 

els seus coneixements i els coneixements dels altres. 

Tal com diuen Coll i Gómez (1994), l’aprenentatge depèn de molts factors, entre ells, el 

nivell cognitiu inicial de cada alumne. Aquest nivell determinarà d’on parteix l’infant i, per 

tant, ajudarà al mestre a trobar la manera més adequada per tal que aquest pugui obtenir 

el coneixement en la mesura del possible, sempre intentant arribar al seu màxim. La 

manera d’aprendre, tal com hem vist en altres ocasions, segons la teoria piagetiana 

basada en el constructivisme, tal com diuen Díaz i Hernández (1997), es basa en la 

investigació, és a dir, en l’aprenentatge per descobriment. 

L’alumne, segons comenten Coll i Gómez (1994), es manté actiu durant el procés 

d’aprenentatge, davant les situacions reals. D’aquesta manera, l’alumne pot interpretar 

els resultats i relacionar-los amb l’entorn d’allò que ha après i, per tant, es pot dir que ha 

fet un aprenentatge significatiu en el qual ell mateix ha descobert el coneixement. Coll i 

Gómez (1994) afegeixen que fan un procés de restauració i reconstrucció. 

Díaz i Hernández (1997) defineixen l’alumne com un constructor d’esquemes i 

estructures operatòries, basades en l’aprenentatge operatori, el qual tracta d’aprendre 

a través de fer reflexions de tot allò que l’alumne viu durant el procés. La ment de 

l’alumne lliga els elements que descobreix i els empaqueta en principis més generals i, 

per tant, podem dir que l’alumne accedeix al significat gràcies a la coordinació d’idees 

que ha anat fent durant tot el procés. Un cop s’ha fet aquesta coordinació d’idees i, per 

tant, s’ha arribat a trobar un significat a allò que s’ha estat treballant, podem dir que 

l’alumne ha assimilat mentalment un coneixement i, per tant, és capaç d’aplicar-lo per 

resoldre altres problemes o situacions que tinguin relació amb el coneixement que ha 

adquirit. 

El mestre, d’altra banda, és definit com aquell factor humà que facilita l’aprenentatge 

dels seus alumnes i el desenvolupament individual de cadascun d’ells, respecte als seus 

coneixements previs i l’experiència que puguin anar tenint durant el transcurs del procés 

d’aprenentatge. 

En el cas de la teoria piagetiana, l’ensenyament és indirecte, és a dir, no és el mestre 

qui ensenya, sinó que dóna recursos i obre les portes cap a l’aprenentatge a través de 
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les experiències que els provoca als alumnes i, per tant, l’ensenyament és per 

descobriment. 

Així com Díaz i Hernández (1997) comenten que l’ensenyament és indirecte, afegeixen 

que l’aprenentatge és determinat pel desenvolupament. Amb això volen dir que cada 

nen i cada nena aprèn a través del seu trajecte i, per tant, cada alumne aprendrà de 

manera diferent que els altres, depenent del desenvolupament, entre altres factors. 

 

La teoria sociocultural de Vygotsky 

L’enfocament sociocultural proposat pel psicòleg Lev Semeónovitx Vygotsky es basa, 

segons Díaz i Hernández (1997) en un aprenentatge situat dins les comunitats de 

pràctica, és a dir, en un aprenentatge social, entre iguals. Aquesta teoria és donada a 

través de situacions d’interacció humana en què es treballa a través de la transmissió i, 

per tant també adquisició, de coneixements entre persones. Aquesta teoria reforça el 

concepte de la interacció social, definint-lo com a mecanisme per al desenvolupament.  

Per establir les pautes de la seva teoria, Vygotsky va crear un concepte conegut com a 

Zones de Desenvolupament Proper que, segons Corral (2001), és el sistema en el qual  

intervenen tres factors indispensables en el procés d’aprenentatge: un aprenent, un 

concepte a aprendre i un ensenyant. Els conceptes aprendre i ensenyar els categoritza 

per entendre les posicions del sistema creat per Vygotsky, el qual es basa en un 

ensenyament entre persones: l’aprenent té menys coneixements sobre el concepte a 

treballar i aprèn de l’ensenyant, que pot ser tant un mestre com un company i té més 

coneixements del concepte tractat. En aquest sentit, els tres elements s’uneixen dins un 

mateix camp d’acció compartida en el qual cada alumne o cada factor adopta un rol dins 

el procés d’aprenentatge. Això permet adquirir coneixements els uns dels altres i 

fomenta l’aprenentatge cooperatiu, ja que els processos cognitius individuals deriven 

dels processos cognitius conjunts en contextos socials. 

El mestre, segons la teoria de Vygotsky, entenent el treball cooperatiu dins l’aula, ha 

d’ajustar l’ajuda pedagògica, ja que vol que els alumnes aprenguin entre ells, ajudant-

se els uns als altres. És per això, que el mestre serà un guia per intentar que els seus 

alumnes, compartint debats, discussions i investigacions, arribin al seu màxim 

aprenentatge, segons cada alumne i les seves capacitats i experiències. Segons Díaz i 

Hernández (1997), aquesta teoria busca emfatitzar en l’aprenentatge, com ja hem dit 

anteriorment, guiat i cooperatiu, anomenant-ho ensenyament recíproc. 
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L’avaluació, segons els investigadors, ha de ser dinàmica i en situació amb el context 

que s’ha treballat el concepte, per tal de seguir un sentit i que l’aprenentatge sigui el 

més significatiu possible. 

El paper de l’alumne en la teoria sociocultural és l’apropiació i la reconstrucció del saber, 

a partir de les ajudes entre companys i la investigació dels coneixements i el mestre, en 

canvi, és l’encarregat d’adoptar el rol de mediador (guia) i les seves tasques són les 

d’oferir una ajuda pedagògica sempre ajustada a cada alumne. 

L’ensenyament, en aquest cas, es fa a través de la transmissió de coneixements seguint 

les bases de les Zones de Desenvolupament Pròxims i, per contra, l’aprenentatge 

s’assoleix en el moment que l’alumne és capaç d’interpretar i apropiar-se de les 

representacions que extreuen de les investigacions i dels processos d’aprenentatge. 

 

La teoria de l’aprenentatge significatiu d’Ausubel 

Endinsant-nos en un enfocament cognitiu en quant la manera d’entendre l’ensenyament 

i l’aprenentatge, trobem la teoria de l’aprenentatge significatiu del psicòleg David Paul 

Ausubel. 

Aquesta teoria intenta explicar quins models s’utilitzen i són més efectius pel que fa al 

processament de la informació i quines estratègies d’aprenentatge són més 

significatives i efectives en els infants. 

El coneixement de cada alumne, en aquest cas, tal com diuen Díaz i Hernández (1997) 

en el seu article, es representa a través d’esquemes cognitius i models mentals 

episòdics. Ausubel creu que, tret de tots els factors psicològics que es coneixen, un del 

més important és la motivació per aprendre, la qual marcarà, en gran part, els límits en 

l’aprenentatge entre els diferents infants. 

Amb el plantejament ausubelià, es busca que cada alumne desenvolupi les seves 

habilitats de pensament, les capacitats en la solució de problemes i, tot això, ho engloba 

l’aprenentatge significatiu. 

L’alumne és definit com un processador actiu d’aquella informació que rep. El mestre, 

com a un organitzador d’informació que, a través de la creació de ponts entre el 

coneixement i l’alumne, promou les habilitats del pensament i l’aprenentatge d’aquest. 

L’ensenyament, en aquest cas es mostra com el procés d’introducció de coneixements 

de manera esquemàtica i significativa a la ment de l’alumne. És la manera com 

l’aprenentatge entra dins l’infant, a base d’estratègies i habilitats cognitives que hagi 
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pogut anar adquirint. Aquest és determinat pels coneixements i les experiències prèvies 

de cada alumne. 

 

1.2.2. La visió dels pedagogs musicals en relació al constructivisme 

Pel que fa a l’ensenyament musical, pròpiament dit, aquest apartat intenta explicar com 

els pedagogs musicals més influents en l’educació musical europea i les seves teories, 

adapten el model constructivista i l’aprenentatge entre iguals dins la seva perspectiva 

educativa. 

Després de molta recerca, he pogut basar-me en dos pedagogs musicals reconeguts i 

valorats en l’àmbit de l’educació: Jacques Dalcroze i Carl Orff, amb les seves 

metodologies d’ensenyament-aprenentatge en entorns educatius, en relació a 

l’aprenentatge entre iguals i el constructivisme. 

L’educació musical hauria de ser una experiència que ajudés a enfortir les relacions 

socials i a aprendre a conviure entre persones i cultures. Respecte a aquest tema, 

Cabedo i Díaz (2013) van dur a terme una investigació i afirmen que l’educació musical 

a l’aula permet aprendre música i construir relacions entre estudiants a l’hora. 

Així doncs, els dos mètodes que més han representat el model constructivista quant a 

l’ensenyament de la música a l’escola, han estat els següents: 

El mètode d’Orff 

Carl Orff basa la seva metodologia pedagògica en la utilització d’instruments per 

l’aprenentatge i la creació de música. Lahoza (1012) argumenta que l’aprenentatge 

social que planteja el pedagog, es duu a terme a través de la pràctica instrumental en 

conjunt, la qual implica que tots els components del grup s’hi incloguin i, per tant, 

fomenta la unió entre individus o, en altres termes, disminueix la discriminació o 

l’exclusió social. 

Segons Salmon (2012), hi ha quatre maneres diferents d’aprendre música entre iguals: 

- Aprenentatge comunicatiu: el qual es basa en la correlació entre diverses 

persones que treballen juntes 

- Aprenentatge complementari: el qual es basa en l’ajuda d’una persona cap a 

altres 

- Aprenentatge coexistent: el qual es basa en l’aprenentatge de dues persones 

simultània, però no conjuntament 
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- Aprenentatge cooperatiu: el qual es basa en l’aprenentatge del grup a partir de 

la relació entre els diferents components 

Treballar la música per aprendre a través del conjunt instrumental permet que els 

alumnes, tal com diu Lahoza (2012), sentin llibertat a l’hora de crear música i, a través 

de la pràctica, sorgeixin molts bons resultats. És per això que no només s’ha d’avaluar 

el resultat, sinó que el procés n’és tant o més important. 

Salmon (2012) argumenta que es pot treballar en grup des de la pedagogia d’Orff des 

de qualsevol dels continguts musicals que trobem en l’educació musical: veu, 

instrument, moviment, dansa, creació... D’aquesta manera, els alumnes sentiran que no 

només depèn del mestre, sinó que l’aprenentatge depèn d’un mateix i del grup en 

general. 

Orff està molt a favor del treball creatiu, ja que exposa que amb ell es consoliden 

capacitats com la col·laboració, la disciplina, l’escolta i l’observació. Salmon (2012) 

afegeix que el treball creatiu permet mostrar les pròpies idees, tocar, cantar, ballar i fer 

qualsevol activitat sense competitivitat, només vetllant per assolir els objectius grupals i 

sense comparar-se amb la feina dels altres. 

Tots aquests aspectes sorgits de la metodologia d’Orff pel que fa al treball entre iguals 

i, per tant, l’aprenentatge social, permeten que l’alumne tingui més autoconeixement i 

autoconfiança i, en repercussió a aquests fets, fomenten la motivació, el suport i els  

bons resultats acadèmics. 

El mètode de Dalcroze 

El mètode pedagògic de Dalcroze, segons Vernia (2012) va en contra de l’aprenentatge 

mecànic que proposa el conductisme. Dalcroze dissenya una nova metodologia 

d’aprenentatge en la qual s’aprèn la música a través de l’oïda, el moviment corporal i el 

ritme. El cos és l’element més important en aquest model pedagògic, ja que qualsevol 

element musical, abans de ser après cognitivament, s’ha d’aprendre corporalment. 

La perspectiva constructivista d’aprendre entre iguals segons la metodologia d’aquest 

pedagog, es basa en dur a terme totes les activitats musicals en grup i, per tant, aquesta 

és la clau de l’aprenentatge entre iguals de la qual parla el constructivisme. Treballar en 

grup permet treballar capacitats com l’adaptació, la comunicació, la socialització, la 

imitació i la integració. 

Llongueras va ser qui va iniciar la metodologia dalcroziana a Espanya, adaptant els seus 

principis a l’escola nova que busca aprendre per experiència i no per escolta. 
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Vernia, Gustems i Calderón (2016) confirmen en el seu article que la rítmica de Dalcroze, 

tal com s’anomena la seva teoria, fomenta l’augment de les capacitats cognitives, 

emocionals i, relacionat amb el tema que tractem, socials. Aquestes capacitats socials 

es treballen en tot moment, ja que sempre es treballa en grup i, per tant, en societat. 

Així doncs, podem dir que Carl Orff i Jacques Dalcroze són els màxims representants 

de l’aprenentatge entre iguals, basat en el model constructivista, pel que fa a l’educació 

musical. L’aprenentatge, quan és compartit, fomenta la motivació, la confiança i l’interès 

en el treball, segons els estudis de creació musical en grup basats en la metodologia 

d’Orff i fomenta l’adaptació al canvi, la comunicació, la socialització, la imitació i la 

integració al grup, segons els estudis de moviment i ritme que planteja Jacques 

Dalcroze. 

 

1.3. Música: aprenentatge entre iguals segons el model constructivista 

En aquest apartat veurem com afecta i quins són els recursos i les estratègies per dur a 

terme una metodologia constructivista a l’aula de música.  

Trobarem dos apartats: d’una banda, constructivisme i música en el qual veurem, com 

he dit, com s’aplica aquesta metodologia en l’assignatura de música i, d’altra banda, 

farem referència al significat de l’aprenentatge entre iguals, també basat en la teoria 

constructivista dins l’aula de música. 

Tal com diuen Monoreo i Duran (2001) la diversitat entre els alumnes dins una aula és 

un element positiu que permet facilitar l’aprenentatge i l’ensenyament, ja que si s’utilitza 

de bona manera, el fet de treballar cooperativament pot  causar millores en les habilitats 

psicosocials dels alumnes i en la interacció entre ells, és a dir, entre iguals, treballant 

valors com la solidaritat, la igualtat, la col·laboració, l’ajuda mútua... 

Els experts argumenten que l’aprenentatge cooperatiu és el motor que ens acosta a 

l’aprenentatge significatiu. 

 

1.3.1. Constructivisme i música 

Estudiosos del mètode constructivista han fet diverses anàlisi i plantejaments sobre què 

és la música i com es pot aplicar aquest model en el seu aprenentatge amb infants. 

Segons Schwandt (1998), la veritat, igual que el coneixement, es creen i, per tant, no es 

descobreixen per la ment. Aquesta afirmació demostra que parlem del model 
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constructivista, el qual es basa en construir el propi coneixement a través de 

l’experiència. Tot i això, comenta que la “veritat” és el resultat de la perspectiva, de la 

comparació. 

Segons Duran i Monereo (2001), treballar en equip, és a dir, cooperativament i, per tant, 

interactuar entre iguals durant l’educació, aporten un gran nombre d’efectes positius tant 

per la persona com per l’aprenentatge que aquesta fa. Treballar d’aquesta manera, 

argumenten, afavoreix la socialització, l’adquisició de competències socials, el control 

d’impulsos agressius, la relativització dels punts de vista, la vivència de sentiments 

d’obligació i ajuda, una major productivitat, la resolució de problemes o conflictes,  la 

utilització d’un pensament divergent i la precisió del llenguatge. 

Denzin i Lincoln (1998) interpreten el constructivisme dins l’aula de música en dos grans 

trets: el coneixement pot tenir múltiples realitats, ja que cada individu fa una interpretació 

diferent de les experiències que viu i, en segon lloc, exposen que tant el coneixedor com 

l’aprenent, creen intel·ligència i, per tant, coneixements. 

Coll (1994) en el seu estudi, defineix el model constructivista en tres idees principals: 

l’alumne és el responsable del seu procés d’aprenentatge, l’activitat mental s’aplica 

sobre continguts ja existents en la ment de l’alumne i, finalment, la funció del mestre és 

ajudar a augmentar els coneixements dels alumnes basant-se en el saber col·lectiu. 

Altrament, Cleaver i Ballantyne (2013), entenen aquest model pedagògic com a 

metodologia d’aprenentatge, és a dir, en la seva concepció general. Creuen que no té 

una única definició, ja que a causa al seu estudi en diverses classes de música dutes a 

terme per diversos professors, amb diversos estils, diversos interessos i diversos 

alumnes. Hi ha tantes definicions del concepte com persones en fan ús, tot i que totes 

parteixen de la mateixa base: la construcció del coneixement a través d’experiències. 

Per contra, Webster (2011), en el seu estudi sobre l’aprenentatge de la música, defineix 

el constructivisme segons tres conceptes bàsics que estipulà Matthews (2000): 

coneixement, significat i aprenentatge. El coneixement es forma a través de la interacció 

de l’alumne amb el món i de l’acció, el significat es construeix d’acord a aquest 

coneixement i, finalment, l’aprenentatge és una activitat social.  

Pel que fa a la concepció del constructivisme, Coll (1994) exposa dues grans variants: 

els processos psicològics que es veuen implicats en el procés d’aprenentatge i, en 

segon lloc, els mecanismes i influències que permeten promoure, guiar i orientar 

l’aprenentatge. 
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Sobre aquesta diferenciació exposada per Coll, Scruggs (2009) planteja diversos 

recursos i situacions per tal d’organitzar l’aula i fomentar l’aprenentatge cooperatiu 

(social) segons el seu estudi basat en l’orquestra a l’escola.   

Els recursos que presenta són, el sistema de rotació de seients, en el qual tothom passa 

per davant en algun moment de la sessió. Un altre recurs és l’organització de l’assaig 

en cercle, en el qual el director o directora es situarà al mig. Cadascun d’aquests 

recursos permetrà que tots els alumnes escoltin i participin de l’assaig des d’un punt de 

vista diferent i fomentaran l’atenció, la motivació, el fet de sentir-se dins del grup i, per 

tant, de l’assaig. 

Pel que fa a les situacions que exposa per tal de promoure l’aprenentatge entre iguals i 

significatiu a l’aula, destaca demanar als alumnes que analitzin constantment el grup, 

deixar que siguin els alumnes els que facin les seves pròpies correccions i 

recomanacions grupals, fer que els alumnes participin en la creació dels objectius de 

cada assaig i, finalment, que siguin ajudants de direcció, cosa que fomentarà el respecte 

cap a ells per part de la resta de companys i companyes i augmentarà la creativitat de 

l’alumne protagonista en cada sessió. 

Stake (1995) fa referència al coneixement, el sentit i la comprensió, citant que tots 

aquests factors de l’aprenentatge són construccions individuals de la realitat i, per tant, 

conclou que el coneixement es construeix, no es descobreix. És per això que el 

constructivisme no creu en la “veritat” absoluta, en els enfocaments “correctes” o en les 

bones i males respostes, ja que els mestres hem de prendre consciència de totes les 

perspectives possibles que poden causar diferències en la manera d’entendre un 

concepte de tots i cadascun dels nostres alumnes. 

La música, segons l’estudi de Cleaver i Ballantyne (2013) es pot aprendre de moltes 

maneres diferents dins d’una aula: intuïtivament, auditivament, teòricament, 

tècnicament... Webster (2011) estipula dues estratègies constructivistes: oferiment 

d’experiències a l’estudiant, per tal d’ajudar-los a trobar patrons (semblances i 

diferències), plantejar-se preguntes i respondre-les construint els seus propis models, 

conceptes i estratègies i, en segon lloc, emfatitzar l’ús del discurs i la reflexió per tal de 

fomentar l’activitat, la comunitat i la socialització. Totes aquestes maneres de fer, fan 

referència al constructivisme, ja que és una metodologia que les engloba i permet que 

tots els alumnes aprenguin a través de la  construcció del coneixement mitjançant la 

vivència d’experiències.  

Respecte al constructivisme educatiu, Phillips (1995) i Windschitt (2002) en categoritzen 

dos tipus: el cognitiu i el social. El cognitiu, basat en la teoria de Piaget, es duu a terme 
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a través de la construcció activa dels conjunts de significats per part dels alumnes. 

Contràriament, el social, basat en la teoria sociocultural de Vygotsky, busca crear 

coneixements a través de la interacció amb les comunitats de pràctica, és a dir, entre 

iguals. 

Sobre aquest segon tipus d’aprenentatge basat en la teoria sociocultural de Vygotsky, 

Webster (2011) planteja algunes estratègies de cada a l’aprenentatge constructivista de 

la música, com ara l’ús de comunitats col·laboratives, la participació en tècniques de 

qüestionament i la resolució de problemes en comunitat. Totes aquestes estratègies, 

així com la concepció que l’autor té del constructivisme, tenen com a base la interacció 

social. 

Algunes eines per a fomentar la participació a l’aula de música a l’hora d’instrumentació, 

segons l’estudi de Scruggs (2009), poden ser que els alumnes prenguin el paper de líder 

en segons quins casos, depenent de les capacitats i aptituds de cadascun dels nens i 

nenes, la qual cosa haurà estat valorada prèviament per part del mestre, avaluant els 

coneixements previs dels alumnes i guiant-los cap a un paper de lideratge apropiat per 

ells. D’aquesta manera, el fet de fer sentir els alumnes propietaris del procés 

d’aprenentatge, serà un punt fort que incentivarà la motivació i l’interès d’aprenentatge 

i, per tant, el procés serà més enriquidor i els resultats més efectius. 

També comenta que la selecció del repertori, en el cas del seu estudi basat en la 

instrumentació de peces musicals, és un punt important per fer partícips als alumnes 

durant el procés d'aprenentatge. Scruggs (2009) afirma que si tota la classe es veu 

involucrada en el procés de selecció de les peces del concert, pren consciència de les 

fortaleses i debilitats grupals, és a dir, del conjunt; valora les possibles opcions de 

repertori i interpreta la possible efectivitat segons les fortaleses i debilitats de les quals 

han pres consciència i, finalment, es pregunta si tant ells (els músics) com el director o 

directora i l'audiència gaudiran de la interpretació, el compromís amb l'assaig, la 

motivació i el rendiment per part del conjunt serà evident. 

El mestre, a l’aula de música ha de dirigir i liderar el transcurs de la sessió. L’estudiant 

aprèn quan esbrina el perquè de la música, en qualsevol dels seus sentits. 

Respecte a aquest tema, Scruggs (2009) va fer una anàlisi del comportament i 

l’aprenentatge dels estudiants en una orquestra. Tal com anomena en el seu estudi, hi 

ha dos tipus de pràctiques musicals basades en el conjunt instrumental: les pràctiques 

centrades en el professorat i les centrades en l’estudiant (pràctica constructivista). 
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En el primer cas, el mestre és el líder i, per tant, no implica a cap estudiant a dur a terme 

el paper de líder musical durant la sessió. En canvi, en la pràctica constructivista, 

l’alumne i el mestre treballen junts per tal d’arribar al coneixement. 

També recalca que en les pràctiques centrades en el mestre, els alumnes, de manera 

individual, proporcionen la seva tasca seguint les indicacions del líder. D’altra manera, 

en les pràctiques constructivistes i, per tant, centrades en l’alumne, el mestre és un 

suport, un guia que determina els moments d’ajuda i que busca situar als alumnes a la 

Zona de Desenvolupament Proper, concepte creat per Vygotsky, per tal que facin més 

del que per si sols farien i donin el màxim de les seves possibilitats, sense anar més 

enllà. En aquest cas, es pot dur a terme la tècnica de la desaparició, que consisteix a 

anar reduint l’ajuda lentament fins al punt que els alumnes actuen per si sols. 

El lideratge per part dels alumnes és un concepte important a treballar a l’aula de música, 

ja que, tal com diu Scruggs (2009), en el moment en que els alumnes creuen que ells i 

els seus coneixements són essencials a l’aula, dediquen l’assaig d’una manera que mai 

s’haurien pogut imaginar.   

L’objectiu d’aprenentatge s’aconsegueix en el moment en què els alumnes escolten, 

entenen i responen a la música d’una manera determinada demanada pel mestre. 

Cleaver i Ballantyne (2013) comenten que alguns mestres entenen el constructivisme, 

dins l’aula de música, com a creació. Afegeixen que el mestre ha de ser aquell qui facilita 

experiències als seus alumnes, donant-los llibertat, per fomentar la capacitat de 

controlar la direcció cap a la qual volen encaminar els seus coneixements i els resultats 

de la seva experiència. Webster (2011) afegeix que, per tal de fer que l’alumne es mostri 

actiu a l’aula de música i, per tant, hi hagi un aprenentatge significatiu, Hoover (1996) 

creà el procés de creació del coneixement, el qual es basa en: aplicar coneixements 

actuals, prendre nota del que és rellevant que ens aporten les noves experiències, jutjar 

la consistència dels coneixements previs i tindre capacitat per reestructurar-los i, 

finalment, modificar el coneixement. 

Generalment, el constructivisme s’entén com una manera de crear coneixement a sobre 

d’una base de continguts que ja s’han anat aprenent. Segons aquesta teoria, Wiggins 

(2009) i Webster (2011), esmenten en els seus articles que la comprensió es treballa a 

través d’allò que l’alumne ja té dins seu, estipulant com a clau del constructivisme el fet 

de trobar coses en comú pel que fa a un mateix contingut o coneixement, ja que permet 

veure les semblances i diferències entre les experiències d’aprenentatge i permeten fer 

un creixement del coneixement de base fins a arribar al seu màxim. 
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1.3.2. Constructivisme i aprenentatge de la música entre iguals 

Lebler (2008) va voler adaptar els models d’aprenentatge musicals informals, és a dir, 

fora d’entorns educatius, a l’aprenentatge formal, a l’escola. L’autor exposa que fora de 

l’entorn educatiu, s’aprèn de manera autònoma, autodirigida, autoavaluada i amb la 

memòria jugant-hi un paper intrínsec. 

Quan parla de l’aprenentatge popular de la música, es refereix a aquell aprenentatge 

que inclou activitats grupals i, per tant, entre iguals en les quals no hi ha intervenció d’un 

mestre expert. Amb aquesta metodologia d’aprenentatge es volen desenvolupar les 

habilitats d’aprenentatge i fomentar la creativitat a través de la creació de comunitats 

d’aprenentatge, desenvolupaments explícits dels coneixements i habilitats dels 

estudiants i, finalment, de l’adopció d’estratègies d’avaluació per part dels estudiants. 

L’aprenentatge entre iguals, segons Duran i Monereo (2001) implica un concepte clau 

en el seu procés: la interdependència positiva. Aquesta interdependència permet que 

cada alumne senti que té un paper fonamental dins del grup i, per tant, depenent dels 

continguts a treballar, permetrà que adopti un rol o un altre. L’objectiu base i clau del 

grup, segons el concepte d’interdependència, és aprendre i assegurar l’aprenentatge 

dels altres. D’aquesta manera, hi ha un reconeixement grupal, en el qual cada alumne 

hi ha participat d’alguna manera i, finalment, el reforç o l’avaluació no és individual, sinó 

que es considera grupal. 

Lebler (2008) nomena tres tipus, segons els objectius, d’avaluació:  

- Quan l’objectiu és mesurar la comprensió d’un estudiant sobre el contingut del 

currículum 

- Quan l’objectiu és identificar àrees en què es necessita més treball 

- Quan l’objectiu és que els estudiants siguin participants actius i això serveixi per 

produir aprenentatge 

Phelps (1989), en canvi, va estipular tres dimensions en torn l’aprenentatge entre iguals: 

- La tutoria: es refereix a relació entre dos alumnes que presenten diferent nivell 

d’habilitat sobre un tema 

- La cooperació: es refereix a la relació entre alumnes amb habilitats heterogènies 

que es centra en l’adquisició o aplicació d’un coneixement 

- La col·laboració: es refereix a la relació entre alumnes amb habilitats similars 

que es centra en l’adquisició o aplicació d’un coneixement 
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Hunter (1999), considera que fer una bona avaluació, per part dels alumnes, en finalitzar 

les sessions de treball cooperatiu és molt important, ja que d’aquesta manera els 

estudiants segueixen formant part del procés d’aprenentatge i això els permet fer judicis 

i avaluar constantment el progrés de l’equip, cosa que promou, segons Brown (1997) el 

pensament crític, les habilitats en la gestió de les tasques, l’augment de l’autoconcepció, 

el sentiment de responsabilitat i la consciència de la dinàmica de grup. Hunter (1991) 

afegeix que l’avaluació permet que els estudiants prenguin consciència de quins són els 

seus punts més forts i, per contra, els més dèbils. És per aquesta raó que l’avaluació 

només ha de ser si és profitosa i ajuda a créixer als nostres alumnes durant el procés 

d’aprenentatge als nostres alumnes. 

Duran i Monereo (2001) entenen l’avaluació o reflexió des de dos punts de vista: 

l’avaluació individual, la qual permet afavorir a la responsabilitat individual de cada 

alumne i, en segon lloc, l’autoreflexió grupal, la qual permetrà reflexionar sobre el procés 

d’aprenentatge grupal en funció del compliment o no dels objectius i afavorirà en la presa 

de decisions en grup per tal d’ajustar i millorar l’aprenentatge, segons el criteri de l’equip. 

Respecte a l’autoavaluació, més específicament,  en l’àmbit musical, Green (2006) 

argumenta que els alumnes s’avaluen en relació amb la seva actuació, a través de la 

comparació i les actuacions d’artistes que els inspiren. Lebler (2008), a més, afegeix 

que usant la tècnica de l’enregistrament o la gravació, es pot dur a terme una reflexió 

més acurada sobre una activitat al cap del temps, sumant-hi que permet repetir la 

visualització o escolta d’aquesta gravació i, per tant, la reflexió es fa amb més criteri i 

intensitat.  

Clatxon (1999), argumenta que els alumnes, a mesura que van treballant amb aquesta 

metodologia, van adoptant moltes capacitats, com l’estratègia, la consciència de les 

pròpies fortaleses i debilitats, tal com argumenten altres estudiosos, la capacitat de 

planificació, de gestió efectiva de l’aprenentatge i d’autoavaluació, eina que, segons un 

gran nombre de pedagogs que han estudiat sobre l’aprenentatge entre iguals, com 

Cohen (1999), Claxton (1999) i Sadler (2005), permet que, tant els alumnes com els 

mestres, controlin el procés d’aprenentatge, identifiquin les seves pròpies fortaleses i 

debilitats, reconeguin el bon treball i desenvolupin un judici professional. 

Csikszentmihalyi (1991) afegeix que l’activitat i la reflexió haurien de ser 

complementàries, ja que sense activitat no hi ha aprenentatge, però sense reflexió, 

tampoc. 

Hunter (1999) va fer un estudi sobre els programes d’aprenentatge basats en les bases 

socials del constructivisme, com l’aprenentatge cooperatiu entre iguals, en el qual el 
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mestre guia i crea experiències pels alumnes. Pel que fa a aquest aspecte de 

l’aprenentatge, Cleaver i Ballantyne (2013) argumenten que el coneixement no només 

és una creació de la ment que es produeix de manera individual,  sinó que és un procés 

d’intercanvi social. 

Tal com diu Hunter (1999), l’aprenentatge entre iguals té cinc característiques bàsiques 

pròpies del model constructivista: els estudiants són participants actius en el procés 

d’aprenentatge, l’experiència d’aprenentatge és més enriquidora, el mestre ha de crear 

entorns interactius que promoguin l’aprenentatge, l’aprenentatge es duu a terme a través 

del qüestionament i el debat i, per últim, ajuda a desenvolupar habilitats que beneficien 

en la vida laboral dels estudiants.  

Treballant en equip ajudem al fet que la motivació, l’autoconcepte i l’entusiasme per 

aprendre de tots els estudiants, augmenti, ja que cada individu sent que forma part d’un 

grup/equip i coneix les seves obligacions per contribuir en l’aprenentatge de tots 

(sentiment de compromís), hi ha més concentració, ja que els estudiants es mantenen 

actius durant totes les sessions de manera participativa i en constant avaluació del 

procés, augmenta la creativitat, ja que compartint bones idees en sorgeixen de millors. 

L’aprenentatge entre iguals, a més, fomenta les habilitats d’opinió i escolta crítica, la 

investigació, l’avaluació, el qüestionament, la negociació, la presentació oral, la 

comunicació i l’escriptura, entre altres. 
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2. Marc pràctic 

Aprendre la música des d’una perspectiva constructivista i treballant a través de 

l’aprenentatge entre iguals, segons els diferents autors que he estudiat durant aquesta 

investigació, aporta molts aspectes positius als i les alumnes. El fet d’aprendre per si 

sols, amb el o la mestra com a guia del procés d’aprenentatge, fomenta l’autonomia dels 

alumnes, l’autoreflexió grupal, el pensament crític, la creativitat, la recerca d’estratègies 

d’aprenentatge, el coneixement de les fortaleses i debilitats de cada alumne i del grup 

en general, la motivació per l’aprenentatge, l’autoconcepte, l’entusiasme per aprendre, 

el compromís respecte al grup i, relacionat amb aquest últim aspecte, la 

interdependència positiva, que augmenta el sentiment de formar part d’un grup i, per 

tant, fa que l’alumne senti responsabilitats pel que fa al treball del grup.  

Dins d’aquest apartat hi inclourem 4 subapartats, parlant de les opcions metodològiques 

que vaig tenir en compte a l’hora de dur a terme la pràctica segons els objectius de 

recerca, la hipòtesi i la qüestió de recerca; del procés d’intervenció, detallant-ne 

l’explicació de les sessions; les dades i els resultats, de les quals en faré una anàlisi per 

tal d’arribar a una resposta cap a la meva qüestió de recerca i, per finalitzar, les 

conclusions tant dels resultats com del Treball Final de Grau en general. 

 

2.1. Descripció de les opcions metodològiques 

Després de dur a terme la investigació teòrica d’aquest treball de recerca, vaig voler 

posar en pràctica tot allò que argumentaven els mestres del model constructivista per 

confirmar si, en un entorn educatiu real, les reaccions eren les mateixes que les que 

s’exposaven en les lectures que vaig treballar prèviament. 

Per tal de fer aquesta part pràctica més significativa, vaig decidir dur a terme una 

intervenció educativa, és a dir, una observació directa per tal d’analitzar les reaccions i 

sensacions dels i les alumnes al treballar entre iguals, segons el model constructivista. 

Posteriorment, per tal d’obtenir dades més personals sobre la intervenció, vaig decidir 

dur a terme unes enquestes relacionades amb les sessions que vam dur a terme durant 

dos dies amb els estudiants de sisè de l’Escola Anselm Clavé de Mollet. 

Per respondre a la meva qüestió de recerca basant-me en aquests tres factors: teoria, 

observació i enquesta, i obtenir-ne resultats i conclusions, vaig usar l’anàlisi qualitativa i 

quantitativa per tal d’estudiar totes les dades que vaig extreure i poder concloure el 

treball des d’una perspectiva real i segons la meva experiència pel que fa a la pràctica 

que vaig proposar als alumnes de sisè de l’Escola Anselm Clavé. 
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D’una banda, l’anàlisi qualitativa em va proporcionar dades significatives i reals, fruit de 

l’experiència i, d’altra banda, les enquestes em van permetre extreure’n resultats de 

forma numèrica.  

Va ser a través de les dades que vaig obtenir d’aquestes dues accions pràctiques de 

recerca, que vaig poder extreure’n conclusions, segons la triangulació dels resultats 

entre l’observació directa i les enquestes per, finalment, veure si els recursos que aporta 

el constructivisme i, en concret, el treball entre iguals, afavoreixen l’aprenentatge de la 

música a l’escola i quins beneficis hi aporta. 

Ambdues opcions d’aquesta recerca pràctica formen part del paradigma interpretatiu de 

la investigació, el qual es basa en interpretar fenòmens, en el meu cas, com afavoreix i 

quins beneficis té el fet de dur a terme activitats basades en l’aprenentatge entre iguals, 

sota una concepció constructivista, a partir de l’observació d’aquests i, per tant, 

participant de la sessió, en un entorn social com és l’escola. 

Vaig escollir aquesta metodologia d’investigació, ja que vaig creure convenient que 

treballar l’educació des de l’educació tenia sentit d’acord amb allò que volia investigar i 

em podria ajudar a entendre tot el que havia estat treballant i a respondre la meva 

qüestió de recerca segons l’experiència en un entorn educatiu real.  

 

2.1.1. Qüestió, hipòtesi i objectius de la recerca 

Per tal de desenvolupar aquest Treball Final de Grau, vaig plantejar-me una qüestió de 

recerca, la qual va ser el fil conductor de l’estudi i em va permetre plantejar-me una 

hipòtesi i marcar-me els objectius que volia assolir en finalitzar la recerca. 

Tenint en compte la meva preocupació per la poca importància que està rebent 

últimament l’educació musical a l’escola i el meu interès per conèixer els beneficis de 

treballar-la i gaudir-la, la qüestió de recerca d’aquest treball va ser la següent: Què fa 

que aprenguem música a l’escola? 

Un cop vaig tenir aquesta pregunta feta, vaig poder endinsar-me més en el treball i em 

vaig plantejar la següent hipòtesi, la qual vaig plantejar sense tenir coneixements sobre 

els temes que treballaria posteriorment: Els i les alumnes aprenen més i millor la música 

treballant entre iguals. 

Els objectius que em vaig marcar per tal de respondre aquesta pregunta van ser els 

següents: 

- Identificar els factors afavoridors durant l’aprenentatge de la música 
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- Explorar els possibles beneficis sobre l’aprenentatge de la música a través de 

l’aprenentatge entre iguals  

 

2.2. El procés d’intervenció 

Com ja he dit anteriorment, la meva intervenció va comptar amb l’ajuda i el suport de 

l’Escola Anselm Clavé de Mollet, l’Esther Páez, mestra de música i els i les alumnes del 

grup de sisè i de primer de primària.  

En aquest apartat intentarem definir quines van ser les actuacions de recerca i quines 

decisions vam haver de prendre per tal d’observar i, posteriorment, analitzar els fets que 

vam viure durant les dues sessions. També parlarem de l’escola que em va ajudar amb 

la meva intervenció i dels i les alumnes que hi van participar; de la metodologia que vaig 

seguir per dur-la a terme i detallaré les sessions que, finalment, vam fer amb els alumnes 

de l’escola. 

 

2.2.1. Context i participants  

Per fer la meva intervenció educativa de la recerca del Treball Final de Grau vaig poder 

comptar amb el suport i la col·laboració de l’Escola Anselm Clavé de Mollet del Vallès. 

Aquest centre educatiu és una escola petita d’una sola línia, des de P3 fins a 4t d’ESO 

en el qual treballen per projectes. 

Es defineixen com una escola que vetlla per la formació  integral de la persona, des de 

la vessant intel·lectual, fins a l’afectiva i social, amb respecte cap a la diversitat cultural 

i de gènere i amb un gran contacte amb les famílies dels nens i nenes de l’escola, els 

quals s’involucren en molts projectes del centre. 

La intervenció la vaig dur a terme amb els nens i nenes de sisè de primària. Es tracta 

d’un grup de 27 nens i nenes, dels quals un, només va poder participar d’una sessió, ja 

que a la segona no va venir a l’escola. Per tant, a la primera sessió hi van haver 27 nens 

i nenes de sisè i, a la segona 26. 

A més, a la segona sessió, vaig poder comptar amb la participació de mig grup (12 nens 

i nenes), escollit aleatòriament, de primer de primària, que van compartir grup amb 

alguns alumnes de sisè. 

L’Anselm Clavé és una escola que, pel que fa a l’educació musical, no hi ha gaire esperit 

innovador i, per tant, no estan acostumats a fer classes fora de les “tradicionals”. No 
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disposen de gaires recursos i materials musicals i, al fer una sessió de música a la 

setmana, els i les alumnes no estan acostumats a treballar de la manera en què vam 

treballar durant la meva intervenció. 

 

2.2.2. Metodologia 

Pel disseny de les sessions, respecte a l’observació directa, em vaig basar en el Mètode 

de John Biggs (1999) el qual, a grans trets, es basa en tres factors: el presagi, el procés 

i el producte (les tres P) sempre, però, seguint la línia constructivista. 

El presagi és entès com el moment en què s’identifica d’on parteix l’alumne i, per tant, 

veure quins son els seus coneixements previs, les seves habilitats d’aprenentatge, 

l’interès de cara als conceptes o continguts, tot fixant-nos en les reaccions que té de 

cara a aquestes experiències prèvies. 

El procés es defineix com el moment en què predomina l’acció d’aprendre. Durant 

aquesta part del treball, el mestre donarà diverses informacions a l’alumne per tal que 

pugui anar seguint l’activitat a fer, sempre des d’una perspectiva de guia i, per tant, 

sense condicionar ni limitar les actuacions i el treball dels alumnes. Aquest moment és 

l’idoni per a donar eines de creació i aprenentatge als alumnes. 

Finalment, el producte és el moment en què veiem els resultats de l’activitat i, per tant, 

hi ha l’adquisició de coneixements i habilitats d’aprenentatge. Els alumnes tenen la 

possibilitat d’entendre la funcionalitat dels coneixements, ja que els han d’utilitzar en una 

situació nova, definint aquest període com un període de reconeixement, valoració i 

acomodació.  

Posteriorment, vaig dissenyar les enquestes basades en allò que volia saber sobre les 

sensacions que havien tingut els meus alumnes durant aquelles sessions. 

Vaig preparar dues enquestes similars, una per la primera sessió, en la que els alumnes 

treballarien individualment i, en segon lloc, una per la segona sessió, en la que els 

alumnes treballarien en grups, alguns entre iguals i d’altres amb companys i companyes 

del grup de primer de primària. 

Vaig aprofitar aquest estudi per treballar la creació de la música i el seu concepte, el 

qual veurem més endavant quan presenti la proposta de la sessió i de les enquestes. 
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2.2.3. Sessions d’intervenció 

MÈTODE JOHN BIGGS (1999) ACTIVITATS A L’AULA 

(INTERVENCIÓ) 

SESSIÓ 1 - Alumnes de sisè de primària 

- Activitats individuals. 

PRESAGI 

Activitats per analitzar: 

- D’on parteix l’alumne 

- Quins coneixements previs té 

- Quines habilitats d’aprenentatge té 

- Quin interès té  

- Com reacciona a l’experiència prèvia  

1. Posar en ambient: Què creieu que és la 

música? 

2. “Feral choir”, “Soundpainting”, “Foli, 

ritmo Malinke” 

3. Exploració de l’instrument 

4. Descriure una emoció que et recordi 

l’instrument 

5. Descriure una situació/acció que et 

recordi l’instrument 

PROCÉS 

- Donar indicacions i informacions 

durant l’activitat 

- No condicionar ni limitar el treball 

- Donar eines per la creació i 

l’aprenentatge 

6. Musicar, individualment, diferents 

accions, emocions o objectes que els diré 

7. Avaluació 

8. Enquesta (vegeu ANNEX 1) 

SESSIÓ 2 - Alumnes de sisè i primer de primària 

- Activitats grupals: 

• Grups d’alumnes de sisè 

• Grups d’alumnes de sisè i primer 

PRODUCTE 

- Adquisició de coneixements i 

habilitats 

- Coneixement de la funcionalitat dels 

coneixements 

- Reconeixement, valoració i 

acomodació 

9. Musicar, grupalment, una part d’una 

vinyeta d’“On és Wally?”  

10. Escriure, gràficament, la música creada 

pel grup (vegeu ANNEX 3) 

11. Mostrar-nos la creació els uns als altres 

12. Avaluació 

13. Enquesta (vegeu ANNEX 2) 

Taula 1. Font d’elaboració pròpia. Comparativa del mètode John Biggs (1999) amb la intervenció a l’aula. 
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A causa del contacte que tenia amb la mestra de música de l’Escola Anselm Clavé, vaig 

demanar-li si podia fer dues sessions d’intervenció a l’aula de música amb els alumnes 

de Cicle Superior per tal d’observar el seu comportament en quant a la realització 

d’activitats seguint el model constructivista proposat per John Biggs (veure TAULA 1). 

De seguida em va posar en contacte amb la directora del centre i, després que em donés 

el vistiplau, vam acordar amb la mestra les dates de les sessions i com les faríem, què 

necessitaríem i quins objectius ens proposaríem.  

La meva intervenció va anar relacionada amb la creació o composició musical per part 

dels alumnes, ja que segons Orff, l’aprenentatge entre iguals és molt significatiu a través 

del treball creatiu musical. Aquest contingut permetria que els alumnes mostressin les 

seves idees a partir de la llibertat creativa. Vaig decidir treballar en torn la creació, ja que 

vaig creure convenient treballar algun aspecte de la música que, en primer lloc, no 

estiguessin acostumats a treballar i, en segon lloc, els permetés ser lliures i expressar-

se segons les seves idees, motivacions i interessos, una de les característiques del 

model constructivista. 

Tant en la primera sessió com en la segona, vaig voler que els i les alumnes 

experimentessin amb instruments i creessin músiques a través d’aquests i les pautes 

que els hi aniria donant durant les activitats.  

En total, vaig fer dues hores i mitja d’intervenció i, per tant, d’observació, repartides en 

dues sessions: la primera va tenir una durada d’una hora i mitja i, la segona, d’una hora. 

 

SESSIÓ 1  

La primera sessió va ser realitzada a l’aula de música i els i les 27 alumnes de sisè de 

primària van treballar de manera individual. El material que vam utilitzar van ser els 

diferents instruments dels quals disposàvem a l’aula. 

Presagi 

Vam començar la sessió seient a terra davant la pissarra digital, moment en què vaig 

demanar als i les alumnes què creien que era la música segons la seva perspectiva. 

D’aquesta manera vaig poder començar a veure quins coneixements previs tenien i d’on 

partia cada alumne. 

Vaig obtenir moltes respostes, de tots aquells i aquelles que van voler donar la seva 

opinió. Seguidament, els vaig posar diferents vídeos musicals que ens mostraven que 

hi ha músiques molt diverses per fer-los entendre que la música no sempre és com ells 
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la interpretaven o l’entenien. D’aquesta manera els vaig assegurar que ells i elles podien 

fer música i, un cop vam reflexionar sobre aquest tema, vam seure en rotllana a una 

taula molt gran que els vaig preparar. 

En aquesta taula hi havia instruments per cadascun dels i les alumnes, de manera que, 

en seure, els n’hi havia tocat un a cadascun, el qual haurien d’utilitzar durant la sessió. 

Primer de tot, els vaig demanar que toquessin l’instrument i, per tant, en fessin una 

exploració, per tal d’acomodar-se i sentir-se més segurs a l’hora de posar-nos en acció. 

Un cop explorat, els vaig demanar que descrivissin una emoció que els recordés el seu 

instrument i, una altra vegada, sense obligar a ningú a participar, alguns dels i les 

alumnes ens van mostrar les seves respostes. Després d’aquesta activitat, vaig 

demanar que descrivissin, un cop més amb l’instrument, una situació o acció que els 

recordés aquest. De la mateixa manera que en la dinàmica anterior, van respondre 

aquells i aquelles que es veien preparades i inspirades per fer-ho i vaig decidir no 

pressionar a cap alumne per tal que ho fes, si el cas era que no se sentia preparat per 

fer-ho. 

Amb aquestes activitats de la primera part de la sessió i, per tant, relacionant-ho amb el 

mètode de John Biggs (1999), vaig poder contemplar, com veurem a la taula 1, d’on 

partia l’alumne, quins coneixements previs, habilitats d’aprenentatge i interès tenia i, per 

últim, com va reaccionar a l’experiència prèvia. 

Procés 

En aquesta segona part de la primera sessió, els i les alumnes havien de musicar, de 

manera individual, les diferents accions, emocions o objectes que se’ls hi presentava.  

Els vaig preparar unes diapositives amb paraules com caminar, plorar, jugar, alegria, 

por, son, cel, trepant i cremallera. A més, per a cada paraula, hi vaig adjuntar una imatge, 

per fomentar la inspiració dels i les alumnes. Aquestes van ser les eines que els hi vaig 

proporcionar per tal de donar-los-hi una ajuda per la creació i l’aprenentatge. L’única 

norma que hi havia era que tots i totes havien de practicar abans de fer-ho i, finalment, 

mostrar-ho als companys.  

Cada nen i nena podia representar la música, amb el seu instrument, de la manera que 

volgués, com l’inspirés, per tal de fomentar la seva creativitat i no tallar-los-hi les ales. 

No els vaig posar més normes i, en cap cas, exemples de com s’havia de fer, ja que no 

hi havia una única manera de fer-ho, sinó que volia veure com reaccionaven a la situació. 
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En aquesta part de la sessió, em vaig dedicar a donar petites indicacions i informacions, 

però el meu paper només va ser de guia, per tal de no condicionar ni limitar el treball 

dels i les meves alumnes.  

Per finalitzar la sessió, vam fer una avaluació conjunta on els i les alumnes podien 

expressar tot allò que havien sentit durant les activitats, per tal de fer un retorn i tancar 

alguns temes. Vam parlar de sensacions i d’emocions, ja que una de les coses més 

importants pel meu treball era saber si s’havien sentit a gust i segurs de fer les activitats. 

Després de fer aquesta avaluació conjunta, els vaig passar una enquesta (vegeu 

ANNEX 2) que havien de respondre, anònima i individualment, per tal de permetre’m fer 

una anàlisi posteriorment sobre com havia anat la sessió que els hi havia preparat i 

poder-ne fer una comparativa amb la segona sessió, la qual explicaré a continuació. 

 

SESSIÓ 2  

Producte 

Aquesta sessió va ser realitzada en grups i a la sala d’actes, ja que hi havia més espai 

per repartir-nos i no molestar-nos entre els grups. En aquest cas, va faltar un alumne de 

sisè de primària i, per tant, en comptes de ser 27 nens i nenes, en vam ser 26. A més, 

per aquesta activitat, vam comptar amb l’ajuda de 12 nens i nenes de la classe de primer 

de primària. 

Com ja hem indicat anteriorment, aquesta sessió la vam dedicar al treball en grup, de 

manera que els grups que vam fer, aleatòriament, van ser 9 i van quedar repartits de la 

següent manera: 

26 alumnes de sisè de primària 

13 alumnes de sisè de primària 13 alumnes de sisè de primària 

3 GRUPS DE SISÈ DE PRIMÀRIA 6 GRUPS DE SISÈ AMB PRIMER DE PRIMÀRIA 

1 4 alumnes de sisè de primària 4 2 alumnes de sisè i 2 alumnes de primer 

2 4 alumnes de sisè de primària 5   2 alumnes de sisè i 2 alumnes de primer 

3 5 alumnes de sisè de primària 6 2 alumnes de sisè i 2 alumnes de primer 

 7 2 alumnes de sisè i 2 alumnes de primer 

 8 2 alumnes de sisè i 2 alumnes de primer 

 9 3 alumnes de sisè i 2 alumnes de primer 

Taula 2. Font d’elaboració pròpia. Repartició dels grups per la segona sessió d’intervenció. 
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Un cop vam tenir els grups fets i, per tant, els hi vam anunciar amb qui compartirien la 

sessió, cada grup es va posar a un espai musical prèviament preparat i, respectant el 

meu torn de paraula, els hi vaig explicar l’activitat que faríem durant la pròxima hora. 

L’activitat va consistir a musicar, grupalment, una secció d’una vinyeta d’“On és Wally?”

Cada grup disposava de diversos instruments, un per cada component del grup i, a partir 

d’aquests, van haver de crear música per, més tard, presentar-la davant de la resta de 

companys i companyes. No hi havia normes, només que tots els components del grup 

havien de participar de la creació i la representació de la composició musical. 

Posteriorment, van haver d’escriure en un paper la composició grupal i el transcurs de 

la peça musical que havien creat entre tots i totes. L’única pauta que havien de seguir 

era que tots els components del grup havien d’entendre l’escriptura de la composició al 

paper, tenint en compte que hi havia grups creats a partir d’alumnes de sisè i, d’altres 

creats a partir d’alumnes de sisè i de primer junts. 

Després d’aquest exercici, cada grup va mostrar la seva peça musical a la resta de 

companys i companyes i, seguidament, vam fer una avaluació i els vaig passar una 

segona enquesta, semblant a la de la sessió anterior però relacionada amb el fet de 

compartir grup amb alumnes de la mateixa edat o d’edat inferior (vegeu ANNEX 3 i 4). 

Amb aquesta sessió, relacionada amb el producte del qual parla John Biggs (1999) en 

el seu mètode d’aprenentatge, vam intentar que els i les alumnes adquirissin els 

coneixements i les habilitats d’aprenentatge necessaris per a la creació, que en veiessin 

la utilitat i els reconeguessin i valoressin.  

Les dues sessions van girar en torn la creació musical i, és per això que vam poder 

dividir el mètode de John Biggs (1999) entre aquestes. El progrés va ser útil i vam poder 

treballar molt còmodament. 

En els següents apartats, veurem l’avaluació, els resultats de les enquestes i les 

conclusions que en vam extreure relacionant l’observació directa, les enquestes i la 

teoria de la qual parlen els experts. 
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3. Dades i resultats 

Després de la recerca teòrica que vaig dur a terme sobre el treball entre iguals basat en 

el constructivisme, la intervenció pràctica que em van permetre fer a l’Escola Anselm 

Clavé i les enquestes que vaig passar als alumnes després d’aquestes sessions, n’he 

pogut extreure uns resultats que exposaré a continuació. Abans, però, m’agradaria 

comentar que en tot moment em vaig mostrar fidel a la meva concepció de l’educació, 

valorant sempre les actuacions dels i les alumnes i, evidentment, la meva actuació com 

a mestra, de la qual dependrà l’aprenentatge dels infants. 

Per tal de poder analitzar els resultats, vaig elaborar uns gràfics per poder contrastar els 

resultats de les enquestes amb l’observació que vaig fer i analitzar les respostes de les 

nenes i els nens.  

 

 

3.1. Resultats i anàlisi de la primera sessió 

La primera sessió, com ja hem dit anteriorment, va tenir una durada d’una hora i mitja i 

la vam dur a terme amb els i les alumnes de sisè de primària a l’aula de música. Entendre 

la música vivint-la i creant-la, des de la perspectiva constructivista de l’educació i els 

mètodes d’Orff i de Dalcroze, és un fet primordial pel seu aprenentatge. 

Durant la sessió vaig notar molt interès per part de tots i totes les alumnes de la classe 

per tant, puc dir que la motivació i les ganes d’aprendre eren evidents. 

Per començar, el concepte de música que tenien els nens i nenes, va canviar totalment 

després de veure els vídeos que se’ls hi va reproduir. En un primer moment, les 

respostes a la pregunta “Què és la música?” van ser basades en la música convencional 

o en la que ells i elles estan acostumats a escoltar, donant respostes com: “la música 

és bonica i ordenada”, “la música són sons que queden bé”. Finalment, en l’escoltar el 

tipus de música que feien i fer-ne una reflexió conjunta, van entendre que la música 

podien ser moltes coses i, per tant, quan vaig demanar que definissin la música segons 

el que havien après, la definició de música com a conjunt de sons ordenats o no, va ser 

la més triada per la majoria dels alumnes. Una part important del grup també la van 

definir com a art. En canvi, només un alumne, va considerar que la música era ritme.  
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Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

És cert que la música que els hi vaig posar no tenia els sons ordenats, ni una pulsació 

marcada ni fàcil de seguir, però tot i això, veure el canvi de la primera impressió que van 

tenir en l’escoltar-la, on van contestar ràpidament que allò que sonava no era música, a 

definir la música tal com la van definir a les enquestes, va ser un gran pas per començar 

a entendre de què anirien les dues sessions.  

En aquest moment, ja vaig poder tenir una primera i gran pauta sobre els coneixements 

previs que tenien els i les alumnes pel que fa a la concepció i el concepte de la música. 

Aquesta primera pregunta em va donar peu a continuar amb la sessió, demanant-los-hi 

si creien que eren capaços de fer música. Com havien pogut entendre i aprendre que la 

música podia ser molt diferent i no tenia per què tenir unes normes pactades, van 

contestar amb seguretat que sí. 
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Posteriorment, quan vaig preguntar als nens i nenes si havien estat capaços de fer 

música durant la sessió i, per tant, havien de contestar la pregunta de l’enquesta. La 

resposta majoritària va estar MOLT (85%).  

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

 

Amb aquestes dades, puc confirmar que la majoria de nens i nenes del curs de sisè de 

primària, es van sentir còmodes i motivats durant l’activitat de la qual van participar, un 

gran avantatge per a dur la segona sessió, ja que la motivació havia causat un increment 

de l’interès en la majoria dels nens i nenes.  

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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Realment, la majoria de nens i nenes van ser capaços i es van sentir segurs de fer 

música durant la sessió, tot i que hi va haver algun alumne que, per inseguretat, 

vergonya o qualsevol altre factor que li impedís actuar amb naturalitat, es va col·lapsar 

i no va poder fer l’activitat tal com esperàvem. 

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

Pel que fa a les preguntes respecte als sentiments i les sensacions que van tenir durant 

l’activitat, a la totalitat dels nens i nenes els hi va agradar i es van divertir fer l’activitat 

de recrear els sons de les paraules que se’ls indicava. Van estar totalment lliures per fer 

el que volien, sempre que tingués relació amb allò que se’ls hi demanava i jo, com a 

mestra, vaig començar dirigint la sessió però, finalment, ho feien ells i elles soles.  

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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D’aquesta manera puc argumentar que els alumnes van aprendre a treballar per si sols 

i estaven força concentrats en l’activitat. Això va fer sentir a la majoria dels alumnes molt 

confiats, ja que no tenien cap pressió per fer un ritme determinat o una melodia concreta. 

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

Un percentatge elevat d’alumnes van respondre que s’havien divertit fent l’activitat, 

resposta totalment lligada a la pregunta sobre la confiança, la qual també van respondre 

majoritàriament que n’havien sentit molta. La pregunta sobre motivació, va obtenir 

respostes molt positives i, clarament, les reaccions a l’aula també ho van ser. Tot i això, 

es pot veure reflectit a les gràfiques que a alguns alumnes els va costar concentrar-se 

en l’activitat.  

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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El fet d’haver-hi molts sons simultanis i no poder escoltar atentament les seves 

interpretacions, a alguns alumnes els va perjudicar en l’atenció, tot i que la majoria van 

estar concentrats durant tota la sessió. 

Se’ls va preguntar si havien estat inspirats durant la sessió i per quines raons, tant en 

cas positiu com negatiu, creien que havia estat. 

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

La majoria d’alumnes, amb un 70% de respostes, van contestar que havien estat MOLT 

inspirats, acompanyant l’afirmació amb arguments com que els hi havia agradat 

expressar-se amb els instruments, cosa que no estaven acostumats a treballar; que 

sabien que podien fer-ho, gràcies a la primera part de la sessió; i que els hi agradava la 

música i poder crear-la els inspirava. 

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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També vam voler valorar amb l’enquesta els aspectes positius i negatius de fer aquesta 

activitat individualment o acompanyats.  

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

En primer lloc, el 74% dels alumnes van respondre que els hi hagués agradat fer 

l’activitat acompanyats i no individualment, ja que, segons les respostes que van donar 

en molts dels casos, fer l’activitat individual no és tan divertit i no et pots ajudar amb 

ningú. D’altra banda, al demanar que ens donessin arguments a favor de fer aquesta 

activitat en solitari, tal com l’havien dut a terme, van entendre que treballar sols permet 

concentrar-se millor i tenir més llibertat per interpretar lliurement el que volien sense 

haver de donar explicacions o debatre res amb cap altra persona.  

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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Respecte a les bases teòriques, la diversió és primordial i molt important en el procés 

d’aprenentatge, així com compartir idees els uns amb els altres i tenir diferents 

perspectives sobre els coneixements. S’hauria d’acostumar als alumnes a treballar en 

grups conscienciant-los de totes les coses positives que aporta treballar d’aquesta 

manera i, per tant, donant-los-hi confiança i motivació.  

 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

Dels aprenentatges obtinguts durant l’activitat, els nens i nenes van valorar, 

majoritàriament, la gran amplitud d’estils, formes, timbres i ordres que pot comprendre 

la música.  

Van ser conscients de la gran diversitat musical que hi ha i van valorar positivament el 

fet d’aprendre a mostrar respecte per tots els estils de música i cap als companys i 

companyes i les seves interpretacions. 

Finalment, per tancar aquesta primera enquesta, vaig fer un llistat amb sensacions que 

podien haver sentit durant l’activitat i els resultats indiquen que totes van ser sensacions 

positives, com l’interès, la llibertat, la felicitat, la confiança, l’alegria, la inspiració i la 

motivació. 
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 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

Totes aquestes sensacions van lligades al fet que l’activitat va estar totalment lliure i, en 

molt pocs casos, vaig dirigir l’activitat de manera rígida i radical. Fer sentir els i les 

alumnes actives en el procés d’aprenentatge, donar-los-hi confiança perquè 

aprenguessin que podien fer allò que es proposessin, deixar la llibertat per actuar i 

representar la música de la manera que els inspirés... van crear una situació de 

motivació i interès que, de mica en mica, es va anar impregnant per tots els individus 

que formàvem part de l’activitat. 

És cert que, en l’iniciar la sessió, vaig notar als i les alumnes desconcertats, pel fet de 

sortir de la rutina, que vingués una persona nova a fer classe i que aquesta fos totalment 

diferent de les que estaven acostumats. Tots aquests aspectes van fer que els i les 

alumnes estiguessin, inicialment, nerviosos o tensos. Però ràpidament va canviar i, el 

que eren riures cap a les actuacions dels companys, van acabar essent ànims cap a 

aquells que es notaven més insegurs, ajudes dels uns als altres i, era això el que 

buscava. Buscava que tinguessin la necessitat de compartir l’experiència els uns amb 

els altres i que entenguessin que si les coses es fan en companyia, entre idees bones i 

idees bones, poden sorgir idees genials i vincles, sensacions i resultats molt especials.  
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3.2. Resultats i anàlisi de la segona sessió 

Respecte a la segona sessió de la meva intervenció a l’aula i les respostes a les 

enquestes, vull recordar que aquesta vegada l’activitat va ser grupal i compartida entre 

els alumnes de sisè i de primer de primària. 

Aquesta segona part de la recerca em va servir per comparar els resultats entre fer 

l’activitat, en primer lloc, individual i col·lectivament, comparant-ho entre la primera 

sessió i aquesta i, en segon lloc, per fer la comparativa entre dur a terme l’activitat amb 

grups homogenis (tots els integrants del grup són de sisè de primària) i entre dur-la a 

terme amb grups heterogenis (barrejar alumnes de sisè amb alumnes de primer de 

primària). 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

A la pregunta “Heu estat capaços de fer música durant la sessió instrumental?”, la 

majoria de nens i nenes dels dos grups van contestar que s’havien sentit capaços de fer 

música, tal com demanava la pregunta. 
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De la mateixa manera que en la sessió anterior, fruit de la novetat i la poca experiència 

en treballar amb aquesta metodologia, a les preguntes “Us ha agradat fer l’activitat?”, 

“Us heu divertit fent l’activitat?” i “Us heu sentit confiats fent l’activitat?” els resultats han 

sigut molt positius per part dels alumnes, sense gairebé presenciar diferències entre els 

alumnes que havien treballat amb grups homogenis i els que ho havien fet amb grups 

heterogenis.  

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

En els dos grups van demostrar que s’ho van passar bé i que l’activitat els havia motivat, 

cosa que puc confirmar no només basant-me en les respostes que em van donar, sinó 

en l’observació que vaig dur a terme.  

 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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Només quatre alumnes (components d’algun dels grups heterogenis) es van sentir una 

mica confiats, la resta s’hi van sentir molt. 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

 

Pel que fa a la motivació, la majoria d’alumnes, sense gaire diferència entre un grup i un 

altre, es van sentir molt motivats, mostrant resultats favorables tant en les enquestes 

com en el transcurs de l’activitat. 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

NO UNA MICA MOLT

4. Us heu sentit confiats/des fent aquesta activitat?

6è i 1r 6è i 6è

0

2

4

6

8

10

12

14

NO UNA MICA MOLT

5. Us heu sentit motivats/des durant aquesta activitat?

6è i 1r 6è i 6è



                                                               Treball Final de Grau 

53 
 

Així com en el cas de l’activitat individual els alumnes creien que treballar sols era més 

productiu, ja que permetia estar més concentrats i atents en l’activitat i, en canvi, a les 

enquestes va sortir que un 29% no havien estat del tot atents durant la sessió, en aquest 

cas, treballant en grups, només dos alumnes (components d’algun dels grups 

homogenis) van indicar que els havia costat molt estar atents. A la resta no els va costar 

gens o una mica estar-ho, tot i que el resultat ha estat més alt en les respostes dels 

alumnes de sisè que formaven part d’algun dels grups heterogenis. 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

En les respostes sobre la inspiració en l’activitat, tres alumnes components dels grups 

heterogenis van dir que no ho havien estat. La resta d’alumnes van contestar que havien 

estat una mica o molt inspirats, tot i que podem observar clarament que els grups 

homogenis, és a dir, formats per nens i nenes de la mateixa edat, ho havien estat més.  

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

Segons les respostes dels alumnes, aquesta molta o poca inspiració hauria pogut venir 

donada per diverses raons: per la mateixa activitat, per tocar instruments, per fer música, 

per ajudar-nos entre tots, per diversió, per l’ajuda de la imatge o perquè hi havia massa 

soroll. 

Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

A la pregunta “Us hauria agradat fer aquesta activitat sols?”, gairebé el 100% dels 

alumnes van donar com a resposta que “no”. Només un alumne, component dels grups 

homogenis, va contestar que “una mica”.  
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Podem analitzar que, un cop treballat i vist el funcionament del treball en grup, els 

alumnes es mostren més interessats a treballar entre iguals. En l’enquesta de la primera 

sessió només el 74% dels alumnes van respondre que els hauria agradat treballar 

acompanyats i acompanyades i, en la segona sessió, la majoria han contestat que no 

els hi hauria agradat fer l’activitat sols. 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

Els aspectes de l’activitat que van escollir com a positius són molt semblants en els dos 

grups. En l’únic que hi va haver diferències va ser en la diversió de l’activitat, ja que els 

grups heterogenis la van trobar menys divertida que els grups homogenis. 

Per la resta, la majoria de respostes van estar igualades: aportar coses al grup, aprendre 

a tocar en conjunt, treballar en grup, tenir més idees, ajudar als més petits (en el cas 

dels grups heterogenis), relacionar-se, la companyonia... 
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 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

Pel que fa als aspectes negatius que els i les alumnes van sentir en fer l’activitat, els 

grups heterogenis van sentir més vergonya a l’hora de presentar la seva creació i van 

considerar que hi havia massa soroll.  

Considerant la llibertat com un aspecte afavoridor del coneixement, la creació i la 

motivació dels alumnes, els dos grups van coincidir que no es van sentir del tot lliures 

pel que fa a la reacció de l’aprenentatge entre iguals, ja que, segons les seves respostes, 

no van poder tocar el que volien. Els grups heterogenis van veure que els grans havien 

de fer més feina i, pel que fa a la concentració, només els grups homogenis van 

considerar que hi va haver poca concentració.  

Els components de sisè dels grups heterogenis, tot i creure que van haver de fer més 

feina, van considerar que havien estat més atents pel fet d’ajudar als companys i 

companyes més petits, cosa que és una mostra de responsabilitat que valorem molt 

positivament en els alumnes. 

Referent a l’aprenentatge que van adquirir durant l’activitat, els grups heterogenis van 

valorar molt positivament que havien après a tocar instruments, de la mateixa manera 

que els grups homogenis van valorar més positivament que la resta, el fet d’aprendre a 

fer música. Respecte a la valoració del treball en grup, ha estat igual en tots dos grups. 
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 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

Pel que fa a les sensacions que els alumnes van tenir durant aquesta segona sessió, hi 

podem veure algunes diferències entre els dos grups. La motivació, la inspiració, 

l’alegria, la confiança i l’interès, van estar més valorades pels grups homogenis. En 

canvi, els components de grups heterogenis van valorar més, les sensacions de nervis, 

vergonya i dubtes. 

Això representa, de nou, que treballar entre iguals sempre és més profitós per les dues 

parts. Sentir que formes part d’un grup i que et trobes en les mateixes condicions que la 

resta dels companys i companyes fomenta els processos de socialització i adaptació. A 

vegades, hi ha alumnes que els costa emprendre la iniciativa i, en moments de treballar 

amb persones iguals, els és més fàcil integrar-se al grup.  

En canvi, hem pogut veure que a alguns alumnes que van treballar amb companys o 

companyes d’edat inferior, els va costar prendre la iniciativa. Hem de buscar que tots i 

totes les nostres alumnes se sentin capaces de fer la feina i, si treballen amb persones 

que tenen les seves mateixes característiques, poden treure més profit de tots els 

coneixements previs que tenen i aportar coses al grup, ja que tots i totes tindran les 

mateixes obligacions i, per tant, no se sentiran pressionats. Tot i aquestes diferències, 

ambdós grups van valorar per igual que van tenir sensació de felicitat i llibertat durant 

l’activitat. 
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Tot i que no vam tenir gaire temps per dur a terme l’activitat, ja que la sessió va tenir 

una temporalització d’una hora, en general les respostes a la pregunta si els havia costat 

acabar l’activitat, van ser contestades amb un “no”. És important la preparació de les 

sessions i crear ambients que afavoreixin a l’aprenentatge dels i les alumnes. És per 

això, que vaig preparar l’espai abans que els nens i nenes arribessin a classe i, 

d’aquesta manera, quan van arribar ja estava tot a punt per començar a treballar. 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

És molt important ser conscient de la feina que s’ha fet i valorar-la positivament tenint 

sempre en compte les fortaleses i debilitats de cada component i del grup en general. 

Els dos grups van estar molt satisfets amb els resultats de l’activitat. 
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Els motius que van utilitzar per argumentar aquesta satisfacció van coincidir, 

generalment, entre els dos grups, deixant clar, segons les respostes que van donar que 

estaven satisfets perquè havien estat capaços de treballar bé en grup, perquè els hi 

havia agradat el resultat de l’activitat i perquè havien après coses. 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 

D’altra banda, els que no havien estat tan satisfets, només dos dels 26 alumnes (un del 

grup homogeni i l’altre del grup heterogeni), van argumentar que el resultat podria haver 

sortit millor del que va sortir i, per tant, en aquest cas els alumnes van fer una avaluació 

personal del resultat de l’activitat i, tenint en compte factors com el temps, l’interès i el 

treball en equip, van arribar a aquesta conclusió. 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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entre els mateixos components del grup. Entre els i les alumnes que van treballar amb 

companys i companyes de la seva mateixa edat i els i les alumnes que van treballar amb 

companys i companyes d’edat inferior, hi vam poder veure força diferència.  

El 100% dels alumnes que van treballar amb grups homogenis van valorar positivament 

el fet d’haver treballat en grup i, per tant, no els hagués agradat que fos la mestra la que 

els indicava què fer en tot moment, sinó que els hi va agradar treballar entre ells, ajudant-

se, valorant la seva feina i tenint idees sense cap limitació per part de la mestra. 

En canvi, en l’altre grup hi va haver dos tipus de valoracions: sis alumnes van votar que 

els hagués agradat una mica que la mestra els hagués guiat i ajudat en la seva creació. 

En canvi, a set alumnes no els hauria agradat gens. 

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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El perquè d’aquesta pregunta, també va estar diferent segons si els grups eren 

homogenis o heterogenis. 

Els components del primer grup esmentat, van valorar generalment que treballar amb 

els amics i amigues sempre és més divertit i, a més, han pogut treballar i fer de la manera 

que els agrada, ja que gràcies a la capacitat de debat i de respecte cap a les idees 

pròpies i dels demés, van poder organitzar-se per arribar a acords i sentir que la feina 

havia estat creada per part de tots. 

En canvi, els grups que havien treballat amb companys i companyes d’edat inferior, van 

valorar que els hauria agradat treballar amb més pautes per part de la mestra, ja que 

haurien sabut millor què s’havia de fer, perquè hi havia indecisió, perquè els havia costat 

entendre i arribar a algunes coses i, amb quatre vots, perquè treballar amb els amics és 

més divertit, coincidint amb la resposta majoritària de l’altre grup.  

 

Finalment, els vaig demanar que escrivissin en un paper i, per tant, gràficament la 

creació musical que havien fet. L’única norma que vam posar va ser que tots els 

components del grup havien d’entendre i, per tant, poder seguir aquesta “partitura” (de 

la qual no vaig dir el nom) que haurien creat entre tots i totes a l’hora d’interpretar la 

música davant de la resta de companys i companyes.  

 Font: Resultat d’enquestes d’elaboració pròpia 
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En un principi, vaig creure que els alumnes que havien treballat amb grups homogenis, 

l’escriurien de manera bàsica, utilitzant recursos com, per exemple, figures rítmiques o 

conceptes musicals. 

La realitat va ser que, en els grups homogenis, les eines que van utilitzar van ser les 

paraules i, per tant, van textualitzar la creació i, en segon lloc, dibuixos i figures de colors. 

D’altra banda, els grups heterogenis van utilitzar paraules amb colors, dibuixos i figures 

de colors, musicogrames i, en un dels casos, ja que no els va donar temps a realitzar 

aquesta tasca, van utilitzar les mans com a eina de direcció. 

Amb aquesta activitat i la seva valoració volia veure quina era la manera en què els 

alumnes es basaven per fer que tots els components d’un grup arribessin al coneixement 

i, per tant, a l’aprenentatge. Quan es treballa entre iguals i, per tant, en grup, un dels 

màxims objectius que s’han de complir és que cada alumne ha de vetllar per aprendre i 

perquè tots els altres components d’un grup aprenguin. Amb aquest últim apartat, hem 

pogut veure, clarament, que els alumnes que van treballar amb companys i companyes 

de primer de primària, es van esforçar més en escriure la música al paper, utilitzant i 

buscant eines, per si sols, que ajudessin a la seva comprensió. 
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4. Conclusions 

Després d’haver fet una recerca respecte a la teoria de la qüestió que m’havia plantejat 

inicialment i haver fet una anàlisi de la meva intervenció a una aula posant en pràctica 

tot allò que havia après, vaig poder confirmar que la teoria i la pràctica van lligades en 

la seva totalitat. Tots els resultats que vaig analitzar relacionant les enquestes que els i 

les alumnes van respondre, amb l’observació directa que vaig fer durant les sessions, 

van quedar justificats amb la teoria que havia cercat amb anterioritat. 

Si tenim en compte els objectius de recerca que em vaig marcar a l’inici del treball: 

identificar els factors afavoridors durant l’aprenentatge de la música i explorar els 

possibles beneficis sobre l’aprenentatge de la música a través del treball entre iguals 

basant-me en el model constructivista, puc afirmar que els vaig complir. Per una banda, 

vaig poder fer una anàlisi teòrica d’aquell model que més s’ajustava a la meva idea 

d’educació, el constructivista i, d’altra banda, vaig poder apropar-me a entorns educatius 

reals que em van permetre veure la realitat des d’una altra perspectiva, sent partícip de 

les reaccions respecte al model educatiu i analitzant les diferents variables que havia 

pautat per tal de trobar respostes a la meva qüestió de recerca: Què fa que aprenguem 

música a l’escola? 

Després d’elaborar aquest treball, puc confirmar que el fet que fa que aprenguem música 

a l’escola de millor manera, és treballar-la cooperativament, basant-se en l’aprenentatge 

entre iguals. Els factors que afavoreixen en l’aprenentatge d’aquesta matèria i, per tant, 

ajuden a la comprensió de significats i a la creació de coneixements, són aquells que 

estan relacionats amb el model constructivista. 

Si relacionem el model constructivista, el qual es caracteritza per la creació de 

coneixements a través de l’experiència; amb el model conductista, el qual es caracteritza 

per basar-se en una educació en què el o la mestra condueix l’aprenentatge dels 

alumnes a través de reforços i càstigs, veurem que la perspectiva constructivista és més 

eficaç per l’aprenentatge. 

Després d’analitzar els models, podem afirmar que l’educació basada en el 

constructivisme és més eficaç, ja que es preocupa per la diversitat i, per tant, té en 

compte les diferents maneres amb les quals aprèn cada individu.  

Orff i Dalcroze asseguren que la música, com millor s’aprèn, és a través de la 

instrumentació, la creació, l’audició, el ritme i el moviment corporal. Durant la pràctica, 

vaig adaptar la teoria de Carl Orff per dur a terme una sessió de creativitat instrumental 

en grups. Aquesta activitat em va fer descobrir els factors que afavoreixen en 
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l’aprenentatge, els quals van relacionats amb el sentiment de llibertat creativa, 

l’autoavaluació del procés i del resultat i la inclusió de tots els components dins d’un 

grup fomentant, d’aquesta manera, la unió grupal i, per contra, disminuint les actituds 

discriminatòries. 

He pogut aprendre que el treball creatiu fomenta moltes capacitats cognitives, 

emocionals i socials, com la col·laboració, la disciplina, l’escolta i l’observació, gràcies a 

la motivació donada pel fet de mostrar les idees i creacions individuals, d’aportar idees 

al grup i de vetllar per complir els objectius grupals. Altrament, el fet de treballar entre 

iguals, desperta capacitats com l’adaptació, la comunicació, la socialització i la 

integració, en el cas del treball grupal basat en el moviment. 

També he pogut conèixer les característiques que componen el constructivisme segons 

les teories de tres pedagogs que van estudiar aquesta perspectiva educativa. Segons 

Piaget, Vygotsky i Ausubel, els factors més influents en l’aprenentatge constructivista 

són la reestructuració, la interacció i la motivació. Els i les alumnes aprenen amb més 

efectivitat quan, en comptes de ser el mestre el que aporta els coneixements als 

alumnes, són ells mateixos els que se’ls construeixen, segons els seus interessos, 

pensaments i experiències que, en aquest cas, sí que són treballades per part dels 

docents. A més a més, es mostren més motivats i, per tant, el procés d’aprenentatge és 

més efectiu. 

El paper del mestre, el qual en els últims temps ha estat desvalorat, no deixa de tenir 

importància durant el procés d’aprenentatge dels seus alumnes, tot i que són aquests 

els que construeixen els seus coneixements. El mestre, igual que l’alumne, és un pilar 

fonamental en el model constructivista que proposen els pedagogs. 

És per això que he elaborat, analitzant tota la informació que parla sobre aquests 

aspectes, un llistat d’actuacions que hauria de fer un mestre de música per tal de 

fomentar l’aprenentatge de tots i totes les seves alumnes: 

- Conèixer l’alumne i les seves capacitats  

- Fer ús d’una ajuda ajustada, tenint en compte el procés d’aprenentatge de cada 

alumne 

- Facilitar l’aprenentatge i el desenvolupament individual de cada alumne 

- Proporcionar recursos i obrir les portes de l’aprenentatge 

- Dissenyar experiències amb sentit per tal que els alumnes n’aprenguin d’elles 

- Guiar l’aprenentatge dels seus alumnes sense limitar ni condicionar les seves 

pròpies concepcions del món que els envolta 

- Organitzar la informació que crea vincles entre l’aprenent i el coneixement 
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- Promoure les habilitats del pensament i del coneixement 

- Crear situacions per fomentar la creació i la imaginació dels alumnes 

- Fer sentir a tots els alumnes essencials a l’aula 

- Entendre totes les perspectives i encaminar l’alumne cap al coneixement 

- Vetllar per l’aprenentatge i la felicitat de tots i cadascun dels seus alumnes 

Després d’haver pogut viure de primera mà l’experiència d’intervenir a l’aula usant el 

mètode de John Biggs (1999) del qual n’hem parlat amb anterioritat, he après que cada 

alumne viu les seves pròpies experiències segons els seus coneixements i, per tant, no 

hi ha resultats bons ni dolents. He pogut posar en pràctica tot allò relacionat amb 

l’aprenentatge de la música usant estratègies per tal que els alumnes se sentissin segurs 

d’ells mateixos, ja que jo hi vaig confiar plenament. 

En aquest cas, igual que he fet amb el paper del mestre, analitzant els diversos estudis 

que tracten aquest altre tema, he elaborat un llistat d’actuacions que haurien de dur a 

terme els alumnes durant el seu procés d’aprenentatge per tal que aquest sigui més 

efectiu, quant al treball en grup: 

- Analitzar constantment el grup 

- Dur a terme les pròpies correccions i recomanacions  

- Participar en la creació dels diversos objectius d’aprenentatge 

- Esdevenir protagonistes en algun moment del procés d’aprenentatge 

- Construir els propis models a través de les experiències que se’ls hi ofereixen 

Creure i fer creure que tots i cadascun dels alumnes poden arribar allà on vulguin, essent 

conscients de les seves fortaleses i debilitats, els fa sentir lliures i viure l’educació sense 

pressió, sense por, sense preocupació. La creació, en aquest sentit, ajuda a entendre 

aquest factor, ja que si deixem crear als alumnes, si els donem llibertat per actuar de la 

manera que els inspiri, aquests guanyaran confiança, motivació i respecte cap als altres. 

El respecte és un factor molt important en l’educació. Tot i el poc temps que vaig tenir 

per dur a terme la meva intervenció, vaig poder veure un canvi en la concepció dels 

alumnes respecte al treball creatiu. Inicialment, cosa que m’esperava, els alumnes 

sentien vergonya i estaven insegurs de respondre coses que, potser, els deixarien en 

evidència. Totes i, absolutament totes les respostes que es van donar, tots els resultats 

que es van presentar van estar avaluats positivament. En cap moment se’ls hi va dir que 

allò no era com ells creien, que s’havien equivocat o que havien fet alguna cosa 

malament. Al contrari, vam buscar el respecte des del respecte, des de l’aprovació i des 

de la felicitació. Volíem que tots els alumnes mostressin les seves idees i s’expressessin 

lliurement, sense tenir por a ser jutjats. El respecte, doncs, va anar calant en tots i 
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cadascun dels individus i, al final de la sessió, les cares dels alumnes eren de felicitat i 

d’orgull de les pròpies creacions. He pogut aprendre que no hi ha veritats absolutes, 

enfocaments correctes ni bones o males respostes. He après que cada individu crea els 

seus models i la seva concepció de veure el món segons la seva experiència prèvia.  

A vegades ens preguntem per què els nens i nenes no van contents a l’escola, i és en 

aquest moment quan hem de replantejar l’educació. Si els mestres ens conformem amb 

fer classes en les quals el mestre exposa conceptes i els alumnes els “aprenen”, 

basades en la memorització dels significats i en la resposta correcta única, estem 

entenent que tots i totes les nenes aprenen de la mateixa manera i, per tant, fallem a 

l’educació i fallem als alumnes que, per qualsevol raó, no s’identifiquen amb aquesta 

metodologia educativa. A aquests i aquestes alumnes, se’ls treu l’oportunitat d’aprendre, 

parlant d’un fracàs escolar. El fracàs escolar és inexistent si s’entén com a fracàs per 

part de l’alumne. És per aquesta raó que, si volem avançar, entenent que cada alumne 

té una percepció del món diferent, entenent que cada alumne es relaciona amb el món 

i els factors ambientals de manera diferent, és quan prendrem consideració sobre el 

significat de l’educació i vetllarem perquè tots els nostres alumnes puguin aprendre al 

màxim de les seves possibilitats. 

És evident, tot i això, que per treballar d’acord amb aquesta metodologia, els alumnes 

han d’estar entrenats i han de ser conscients del seu propi procés d’aprenentatge. 

Entenem que sortir de la rutina o dels models tradicionals costa, però hem de lluitar per 

una educació de qualitat i perquè l’educació musical sigui reconeguda, ja no només pels 

coneixements que aporta, sinó per tots aquells altres factors que implica el seu estudi: 

confiança, motivació, felicitat, llibertat, presa de decisions, autoconeixement, 

socialització... Aspectes que, en moltes ocasions, es menyspreen, però que són tan 

importants per a fer que els alumnes visquin experiències d’aprenentatge positives i els 

interessi aprendre més cada dia, sempre des de la seva pròpia consciència. 

Respecte a l’aprenentatge entre iguals, basant-me en la teoria i la pràctica he pogut 

veure que els alumnes, si treballen amb els seus companys, es mostren més motivats i, 

en conseqüència, aprenen més. Com ja hem vist, l’èxit de l’aprenentatge sorgeix de la 

motivació i de les sensacions positives que l’educació aporta als alumnes. Per això faig 

referència a la felicitat, a la diversió, a la llibertat d’expressió i a tots els conceptes que 

hem anat veient en els diferents apartats del document. Veure les cares dels alumnes 

que van intervenir en la posada en pràctica de les sessions a l’escola, veure com se’ls 

hi van obrir els ulls en conèixer una altra possibilitat d’aprenentatge, va ser el millor regal 

que m’hauria pogut fer aquesta experiència. Això va ajudar a entendre comportaments 
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i a concloure que, amb l’aprenentatge entre iguals, els nens i nenes adquireixen 

habilitats d’aprenentatge, desenvolupen coneixements i perceben, per norma general, 

totes aquelles sensacions que fan que l’aprenentatge sigui un regal i no un suplici. 

Puc dir, un cop acabat, que la resposta a la meva qüestió de recerca en la qual em 

preguntava “Què és el que fa que aprenguem música a l’escola?” és la manera que 

tingui el mestre d’ajudar a adquirir coneixements als seus alumnes permetent-nos 

ajustar aquesta resposta a qualsevol de les àrees educatives que conformen el pla 

d’estudis de cadascun dels centres.  

Com a reflexió final, m’agradaria afirmar que, per tal de lluitar pel progrés en 

l’aprenentatge, els mestres hem de fomentar la llibertat d’expressió, la creativitat, la 

motivació, la seguretat i la diversió dels nostres alumnes. Hem de dissenyar activitats 

amb sentit i basades en les demandes i els diferents processos d’aprenentatge que 

conformaran l’aula en què ens trobarem, que s’apropin a la realitat i que permetin 

experimentar i extreure’n coneixements. Hem de lluitar pels valors socials i sentimentals 

que aporta l’aprenentatge entre iguals, buscant que tots els nostres alumnes se sentin 

segurs d’ells mateixos i tinguin confiança en les seves possibilitats. Si fem tot això, l’èxit 

serà a l’aula i l’aprenentatge, en els nostres alumnes.  
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4.1. Valoració personal 

En primer lloc, m’agradaria comentar que he pogut realitzar aquest treball de recerca 

gràcies a diversos factors als quals voldria agrair l’ajuda. Gràcies en especial al meu 

tutor, Lluis Solé, per confiar en mi, guiar i ajudar-me a trobar els coneixements que 

necessitava per dur-lo a terme. Gràcies a això, vaig poder fer una recerca teòrica i 

metodològica que vaig seguir per tal d’adquirir els coneixements necessaris per 

respondre’m a la qüestió de recerca i assolir els meus objectius. Finalment, m’agradaria 

donar les gràcies a la mestra de música de l’Escola Anselm Clavé, l’Esther Páez, que 

em va ajudar a contactar amb el centre i, posteriorment, a realitzar les meves tasques 

com a investigadora i com a futura docent, permetent-me posar en pràctica tot allò que 

havia après durant la meva formació i el procés de creació del TFG. 

També m’agradaria dir que l’esforç i dedicació que he posat en aquest treball 

d’investigació, tot i que he tingut algunes dificultats pel que fa a la gestió del temps i 

l’organització, m’ha servit per acabar d’encaminar la meva concepció sobre aquesta 

professió. Des de la Universitat de Vic se m’han proporcionat els coneixements, les 

experiències i tot el que estava a les seves mans per ensenyar-me què és ser una bona 

mestra. És per això que he volgut dedicar aquest treball a acabar de crear-me com la 

futura mestra que vull ser per tots els meus i les meves alumnes.  

La motivació i els nervis de poder complir el somni de ser mestra han estat presents 

durant l’elaboració d’aquest treball. Estar a la recta final de l’etapa universitària m’ha fet 

veure i valorar la manera que he tingut de canviar la perspectiva en molts dels aspectes 

que em conformen. He crescut a la Universitat de Vic i he acabat de créixer amb aquest 

treball. Que durant tot aquest temps i en aquesta última etapa hagin cregut en mi, ha fet 

que no em rendís i fes les coses de la millor manera per mi. 

Finalment, agraeixo a tots els docents que han aportat coneixements i saviesa a la 

mestra que seré. I li agraeixo, en especial, a en Lluís i la Mercè, per ensenyar-nos-ho 

de primera mà. Les vostres paraules i els vostres actes han marcat les generacions de 

mestres de música que han passat per les vostres aules, i a la nostra, també. 
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6. ANNEX 

 

Annex 1 – Model d’enquesta de la sessió 1 

Què creus que és la música després 
de veure els vídeos? 
Defineix-la amb les teves paraules. 

Per a mi, la música és... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creus que has sigut capaç de fer 
música durant la sessió 
instrumental d’avui? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT               

T’ha agradat fer aquesta activitat?  
  NO                 UNA MICA              MOLT  
              

T’has divertit fent aquesta 
activitat? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT   
             

T’has sentit confiat/ada fent 
aquesta activitat? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT   
             

T’has sentit motivat/ada durant 
aquesta activitat? 
 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT               

T’ha costat estar atent/a durant 
aquesta activitat? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT   
             

Has estat inspirat/ada durant 
l’activitat? Per què? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT   
 
Perquè...    
 
 
 
            

T’hagués agradat fer aquesta 
activitat acompanyat/ada? 

 
NO                 UNA MICA              MOLT   
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Quines coses positives creus que hi 
ha en fer aquesta activitat sol/a? I 
negatives? 
 

Positives: 
 
 
 
 
Negatives: 
 
 

 
 

Has après alguna cosa durant 
l’activitat? Quina o quines?     

He après... 
 
 
 
 
 
 
 

He sentit...  
motivació       nervis       por       inspiració     
 
vergonya    alegria    confiança   timidesa  
 
tristesa   felicitat     inseguretat   llibertat 
 
angoixa     bloqueig     interès      dubte 
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Annex 2 – Model d’enquesta de la sessió 2 

 

Heu sigut capaços de fer música 
durant la sessió instrumental 
d’avui? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT               

Us ha agradat fer aquesta 
activitat? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT    
            

Us heu divertit fent aquesta 
activitat? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT  
              

Us heu sentit confiats/ades fent 
aquesta activitat? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT    
            

Us heu sentit motivats/ades durant 
aquesta activitat? 
 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT               

Us ha costat estar atents/es durant 
aquesta activitat? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT   
             

Heu estat inspirats/ades durant 
l’activitat? Per què? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT      
 
Perquè...  
 
 
 
 
         

Us hagués agradat fer aquesta 
activitat sols/soles? 

 
  NO                 UNA MICA              MOLT  
              

Quines coses positives creieu que 
hi ha en fer aquesta activitat 
acompanyats/ades? I negatives? 
 

Positives: 
 
 
 
 
Negatives: 
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Heu après alguna cosa durant 
l’activitat? Quina o quines?     

Hem après... 
 
 
 
 
 

Hem sentit...  
motivació       nervis       por       inspiració     
 
vergonya    alegria    confiança   timidesa  
 
tristesa   felicitat     inseguretat   llibertat 
 
angoixa     bloqueig     interès      dubte 
  

Us ha costat acabar l’activitat?   
NO                 UNA MICA              MOLT 
 

Esteu satisfets amb el resultat de 
l’activitat? Per què? 

 
NO                 UNA MICA              MOLT 
Perquè... 
 
 

Us hauria agradat fer aquesta 
activitats sols? 

 
NO                 UNA MICA              MOLT 
 

Haguessis preferit que, en comptes 
de tenir com a company a un 
alumne, t’hagués guiat la mestra?  
 
Per què? 

 
NO                 UNA MICA              MOLT 
Perquè... 

Quines eines NO MUSICALS has 
utilitzats per escriure la peça un 
cop creada? Per què? 

Hem fet la representació a partir de... 
 
 
 
 

Aspectes positius i negatius de fer 
aquesta activitat acompanyat/ada? 

Positius: 
 
 
Negatius:  
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Annex 3 – Exemples dels recursos NO musicals que van fer alguns grups per escriure 

gràficament la creació musical 

 

EXEMPLE DE GRUP HOMOGENI 1 
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EXEMPLE DE GRUP HOMOGENI 2 
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EXEMPLE DE GRUP HETEROGENI 1 
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EXEMPLE DE GRUP HETEROGENI 2 
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