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El Conservatori Municipal de Música de Barcelona és un centre públic educatiu català que ofereix
ensenyaments musicals professionals dins dels marc que la Llei Orgànica d'Educació (LOE) atorga als
conservatoris professionals per impartir aquesta tipologia d’estudis.
Els estudiants que volen accedir a aquests estudis professionals han de realitzar una prova d’accés
regulada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els estudis els realitzen al llarg de
6 anys i el període màxim de permanència en el centre és de 8 anys (decret 25/08, art. 12). Finalitzada
satisfactòriament la formació s’obté el Títol Professional de Música.
La franja d’edats de l’alumnat és, de forma majoritària, dels 12 fins als 20 anys, malgrat que en
determinades especialitats l’alumnat roman al centre fins a edats més avançades. En funció de l’edat,
simultaniegen els estudis musicals amb als reglats obligatoris de l’ESO, o amb altres no obligatoris batxillerat, universitat o d’altres de formació professional.
En el Conservatori Municipal de Música de Barcelona es poden cursar diferents especialitats en funció
de la futura professionalització de l’estudiant. Al llarg d’aquest estudis, tot l’alumnat ha d’assolir
competències que impliquen coneixements, habilitats i valors bàsics i específics de la professió (Decret
25/2008). Els coneixements de la realitat musical catalana des de la visió teòrica i pràctica així com les
relacions, connexions e influències en els diferents moments històrics i de la diversitat actual són
aspectes importants de formació.
Els aspectes exposats i el Projecte Educatiu de Centre, que té la institució, porten a definir el
Conservatori Municipal de Música de Barcelona com un centre que té com a missió oferir
ensenyaments musicals en els àmbits instrumentals i teòrics adreçats a estudiants amb
coneixements previs que vulguin obtenir el Títol Professional de Música i/o aprofundir en la
seva formació (M)
Això comporta que el Conservatori Municipal de Música de Barcelona:
- Vetlla per l’alta qualitat dels seus ensenyaments i la seva docència - DC 2
- Forma músics amb qualitat rigor i professional- DC 1
- Fomenta intercanvis amb altres centres, organismes i/o institucions - DC 3
A fi de desenvolupar la Missió del Centre considerant la nostra realitat actual es defineixen els següents
objectius estratègics del centre (OEC) :
- Adequar els objectius de formació i d’organització de la formació a la realitat cultural actual
considerant el context - OEC1
- Desenvolupar respecte i admiració per la música, i també amor profund dins el seu nivell artístic
i transcendent - OEC2
- Donar a conèixer el patrimoni cultural autòcton – OEC3
- Interrelacionar la pràctica docent de la música amb el desenvolupament professional dels
professors – OEC4
Llegenda:
DC
definició de centre
M
missió del centre
OEC objectiu estratègic de centre
Aquest document s’organitza en tres parts. La primera recull els aspectes genèrics del projecte curricular
del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Una segona part conté les seqüenciacions de
continguts per a les distintes especialitats i matèries que s’imparteixen al Centre. La tercera part ha
d’incloure les programacions d’aula (tercer nivell de concreció).
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1.- Introducció
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Al confegir aquest Projecte Curricular de Centre és voluntat de tot l’equip docent del Conservatori
desenvolupar el nostre PEC d’acord amb el marc que el desplegament de la LOE i la LEC, a fi i efecte
de dotar-nos d’un pla d’estudis actualitzat i ambiciós que doni resposta a les necessitats de formació
dels alumnes que cursa estudis professionals de música. El Conservatori és una institució educativa que
ha format músics sense interrupció des de la seva fundació, com a “Escola Municipal de Música”, l’any
1886, i vol continuar en aquest línia acomplint aquesta funció i donant servei a la societat catalana.
L’amor a les nostres tradicions i la preservació del nostre patrimoni artístic són fars que guien la nostra
tasca docent. La ubicació privilegiada al bell mig de l’eixample barceloní, en un edifici modernista amb
singularitat arquitectònica i les seves excel·lents comunicacions reforcen el nostre paper de centralitat
dins del mapa educatiu musical a Barcelona i comarques.
1.1.- Les bases
El Conservatori Municipal de Música de Barcelona fa seves les orientacions fonamentals que es recullen
en el decret 25/2008 i les desenvolupa i amplia en un projecte curricular i un pla d’estudis que recull la
seva línia pedagògica.
El decret diu en el seu preàmbul:
“La formació i la pràctica musical tenen innegables valors. L’activitat musical, a més d’implicar el
domini del llenguatge musical i la tècnica de l’instrument, comprèn el desenvolupament d’altres
qualitats personals que no són exclusives del camp musical com són, entre d’altres, el desenvolupament
de l’expressivitat, la creativitat, la memòria, la consciència corporal, el pensament abstracte, l’actuació
davant d’un públic, i les tècniques d’estudi que inclouen la planificació i l’autoavaluació, qualitats que
són totes elles positives per a la formació general de la persona.
Cal destacar que el Decret 331/1994, de l’ordenació curricular dels ensenyaments musicals de grau
mitjà, va significar un gran avenç en l’organització de l’ensenyament a l’entorn de la interpretació
individual i col·lectiva de l’instrument, en la voluntat que l’alumnat visqués en el centre situacions
similars a les del món professional, i en la responsabilitat de posar els fonaments per cursar amb èxit
el grau superior.
La finalitat dels ensenyaments professionals de música és la de donar a l’alumnat la capacitació
musical necessària tant per afrontar la pràctica musical de manera autònoma, així per optar per la
continuïtat dels estudis musicals en el grau superior amb l’orientació i preparació suficients, a més de
potenciar en tots els àmbits els valors propis i específics de la pràctica i l’estudi de la música, entre ells
l’excel·lència, la creativitat i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors humans, cabdals
en la formació general dels joves i de les joves, continuïn o no la seva vinculació a l’estudi o a l’exercici
professional de la música.
D’altra banda, es potencia el principi d’autonomia de centres, enfortint i augmentant el seu grau de
responsabilitat i compromís, amb la flexibilització del currículum
que es proposa obert, amb un nombre d’hores lectives a disposició de cada centre molt superior al que
establia el decret l’anterior, amb la finalitat d’elaborar projectes educatius propis. i incentivar el
desenvolupament de la creativitat i la implicació dels equips de professors i professores que l’han
d’implantar.”
El Conservatori Municipal de Música de Barcelona recull tots els aspectes legislats i a més afegeix
aspectes específics i propis de la personalitat del centre.
Fa principal incidència en la coordinació entre les diferents assignatures i la transversalitat dels
continguts de manera que la metodologia emprada a les classes d’instrument, de cambra i
6

d’agrupacions, farà que el professor utilitzi i faci utilitzar els conceptes teòrics propis de les assignatures
de Llenguatge musical, Harmonia contrapunt i forma, i Història de la música.
Aquesta aplicació pràctica dels conceptes teòrics serà molt útil per aconseguir unes versions més
fonamentades de les obres interpretades, servint també per a la interpretació de memòria i la
improvisació i, alhora, per a consolidar l’aprenentatge dels conceptes més teòrics.
També, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, defineix com itineraris diferenciats i propis,
la música moderna i el jazz, aspecte que malgrat no tenir tradició, hi ha la voluntat de incidir-hi.
Altres especialitats a considerar i sobre les que el Projecte Curricular de Centre roman obert, són el de
les músiques antigues, tradicionals i contemporànies, la sonologia, l’ensenyament de la música, etc.
El desplegament del que sigui objecte aquest PCC en els propers anys establin les complicitats
necessàries amb la titularitat municipal actuaran de banc de proves d’aquests desideràtums.
L’itinerari que se segueix al Conservatori Municipal de Música de Barcelona és únic, en el moment de la
redacció d’aquest document. La matèria central és la d’instrument (seguint les especialitats que marca el
decret) i la pràctica individual i col·lectiva de la música esdevenen activitats centrals en la formació de
l’alumnat. En aquest context, la tasca del professor repertorista esdevé una eina fonamental per a la
classe d’instrument de les especialitats que ho requereixen. Les matèries teòriques estableixen
mecanismes verticals i horitzontals a fi i efecte de cercar l’adequada complicitat que meni una formació
el més complerta possible. En els nivells finals dels estudis professionals el pes específic de les distintes
matèries del currículum reben una ponderació diferent en funció de les orientacions de l’alumnat que
vol continuar estudis superiors de música. L’oferta de matèries optatives és més àmplia a 5è i 6è cursos,
amb presència d’optatives específiques i/o de reforç i on l’acció de tutoria i l’orientació pedagògica són
eines de suport importants per tal de personalitzar els currículums.
D’acord amb el criteri d’autonomia que el Conservatori Municipal de Música de Barcelona assumeix i
amb el seu PEC, l’equip docent defensa la necessitat formativa que hi ha respecte a la formació
polifònica instrumental. Aquest reforç curricular dóna sens dubte una visió més amplia del fet musical
que, encara que es desprèn de l’esperit integrador del Decret, hi manca de manera explícita. Aquesta
formació, complementa i fa més sòlid el coneixement musical a l’atorgar més eines per a la seva
comprensió. A partir de l’assignatura optativa de piano complementari, que ja forma part del pla
d’estudis, cal ara fer una renovació pel que fa a les competències a assolir al terme dels estudis
professionals de música. De la implicació de tot el professorat i del treball transversal entre les diferents
matèries que conformen el currículum menarà un disseny optimitzat de les competències, continguts i
metodologies d’aquesta matèria obligada de centre. Tant aviat com aquesta feina estigui a punt, s’afegirà
a aquest document la programació d’aquesta matèria que serà obligada per l’alumnat d’especialitats
instrumentals melòdiques.
1.2.- L’elaboració i perspectives de PCC
El PCC del Conservatori Municipal de Música de Barcelona vol ser un instrument d’innovació que
fomenti la implicació activa de tot el professorat en la construcció del Centre Educatiu que té com a
finalitat la transmissió de la tradició de la música a nostre alumnat i que sintonitzi amb les necessitats
canviants de la nostra societat. En aquesta perspectiva el Conservatori Municipal de Música de
Barcelona es converteix en una institució objecte i subjecte de dinàmica de canvi, amb espai de privilegi
per la formació continuada del professorat, i amb un reconeixement dels recursos humans, de
l’organització i la gestió, constituint un element decisiu per a la millora del Centre.
El procés d’elaboració que ens ha conduït a aquesta primera redacció del document s’ha dut a terme al
llarg de dos cursos acadèmics (2008-2009 i 2009-2010).
El procés ha estat dividit en dos estadis. El primer estadi es va estendre des de gener fins a juny de
2009, mentre que el segon s’ha dut a terme al llarg del curs 2009-2010.
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Ha estat liderat i dut a terme per l’equip de direcció i l’equip d’innovació i formació pedagògica i els sis
departaments de que consta el centre, que apleguen tot el claustre de professors.
La metodologia ha estat participativa i assembleària. Donada la diversitat d’especialitats i les
diferenciades idiosincràsies de cadascuna d’elles s’ha prioritzat el debat en grups de treballs heterogenis,
de manera que es garantís la seva representació i afavorís les pràctiques tant verticals com horitzontals
en el moment d’arribar als acords de centre. S’ha comptat amb assessorament extern sota la figura de
sessions de formació impartides per les professores del departament de Didàctica i Organització
Educativa de la Facultat de Pedagogia de la UB, Carme Oliver i Immaculada Bordas.
Primer estadi:
té com a objectiu arribar a uns acords de centre a partir del desplegament del Projecte educatiu de
Centre. És constitueixen 8 grups de treball amb la següent temporització:
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

Definició d’objectius
terminals estudis
professionals al CMMB

Activitats de conjunt

Criteris metodològics

Estratègies
didàctiques

• Director
• 1 membre de cada
departament

• Coordinador
pedagògic.
• 1 membre de cada
departament

• Director
• 1 membre de cada
departament

• Cap d’estudis
• 1 membre de cada
departament

gener- marc 09

gener- marc 09

abril- maig 09

maig- juny 09

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 7

GRUP 8

Criteris d’avaluació

Lligams PEC – PAT
(ideari i finalitats)

LOE – Ple
desenvolupament
curricular

Acció tutorial

• Secretaria acad.
• 1 membre de cada
departament

• Cap d’estudis
• 1 membre de cada
departament

gener- abril 09

gener- abril 09

•Coordinador
pedagògic.
• 1 membre de cada
departament
abril- juny 09

• Secretaria acad.
• 1 membre de cada
departament
maig- juny 09

Aquest quadre mostra més clarament el calendari d’aquest primer estadi.
Grup1

Gen
20

Feb
3

Feb
10

Feb
24

Març
3

Març
10

Març
17

Març Abr
31
14

Abr
21

Abr
28

Maig
5

Maig
12

Maig
26

Juny
2

Juny
9

Juny
16

Juny
23

1
2
3
4
5
6
7
8
CC

1

Les reunions dels grups de treball es faran sempre els dimarts en la franja horària compresa entre les 11:30 i les 13:30.

Les conclusions d’aquests grups de treball han quedat reflectides en els corresponents documentsresum pel que fa als diferents tòpics debatuts en cadascun d’aquests grups. Així mateix, aquests resums
han estat la documentació bàsica per elaborar la primera part (A) d’aquest document (fonamentació)
que, conjuntament amb el treball paral·lel de definició i de redacció dels objectius estratègics del
8

Conservatori Municipal de Barcelona que complementa la missió que ja es recollia en el PEC. La
comissió de coordinació del PCC i el claustre varen atorgar el vistiplau a les conclusions dels grups de
treball en les corresponents darreres reunions del més de juny de 2009.
Presentem el quadre següent que il·lustra l’estat del procés a l’acabament d’aquest primer estadi:
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Segon estadi: es divideix en dues parts que es temporalitzen de manera simultània:
1. Seqüenciacions de continguts a càrrec dels professors especialistes. Es tracta d’establir el lligam
entre competències, continguts i criteris d’avaluació.
2. Redacció, debat i aprovació del document.
Mecanismes i calendari d’aprovació del document:

El PCC, com document normatiu, s’orienta envers el desenvolupament i millora de l’acció educativa.
Això implica que en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona a través del PCC, s’ha de
mantenir viva la flama de la contínua construcció del centre, d’acord amb els inputs que es puguin
generar tant a nivell intern com extern. Per altra banda, el PCC, es un instrument que, en la seva
dinàmica per el canvi i en el canvi, ens dona a conèixer les necessitats de formació del professorat i de
canvis metodològics, així com d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació i diagnòstic.
1.3.- El professorat i el desenvolupament del PCC: premisses
En la nova Llei Orgànica d'Educació i en el seu desplegament fins ara dut a terme s’indica que es
potestat dels centres reforçar i ampliar les competències atenent les seves particularitats i orientacions
pedagògiques. Per altra banda, els centres han de fomentar la seva autonomia pedagògica i organitzativa
afavorint i estimulant el treball en equip del professorat.
Seguint aquesta línia, el CMMB adopta i reforça la seva acció docent sobre les competències i objectius
del decret 25/2008 i en formula de noves que completen i complementen l’enfocament particular del
centre.
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Les premisses ideològiques s’han inspirat en els vuit criteris referencials següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Facilitat per estructurar i organitzar el pensament de l’alumne.
Possibilitat de transferir allò après a noves situacions.
Capacitat de motivar l’alumne per mitjà de la introducció d’una problemàtica.
Capacitat de proporcionar activitat amb un ampli camp d’aplicació.
Poder instrumental, és a dir, possibilitat que l’alumne sigui capaç d’actuar en nombroses
situacions.
6. Comoditat d’aplicació per part del professorat.
7. Facilitat de redundància. és a dir, que l’alumnat mantingui allò adquirit per mitjà de la seva
aplicació repetida.
8. Proximitat a les fites últimes del procés educatiu.

De tot això podem parlar de tres tipus de continguts a treballar per tal d’assolir les competències:
a. conceptuals (en el DCB es parla de fets, conceptes i principis)
b. procedimentals
c. actitudinals (en el DCB referits com a valors i normes)
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2.- Finalitat i objectius del PCC
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2.1.- La finalitat i el caràcter del PCC
La finalitat del PCC al Conservatori Municipal de Música és el de tenir planificats i estructurat els
coneixements que imparteix el Centre en les diferents especialitats, d’acord amb la seva missió, la
ideologia pedagògica i el seu esperit d'innovació en funció del context.
En aquest sentit, els grups de treball del professorat del centre, basant-se en el Decret 25/08, art.2,
apartats 2.1 i 2.2.:s Competències Generals i en el PEC del Centre, defineixen les següents
Competències Generals i Específiques:
Del decret article 2: 2.1 competències generals (CG) els números 2.1a... corresponen a la
numeració del decret.
Prioritzades pel centre
Afegides com a competències generals pel centre

CG01 2.1a)
Conèixer el patrimoni musical i comprendre la seva contribució en el marc cultural i social
CG02 2.1b)
Cultivar la capacitat d’anàlisi i valoració de la qualitat musical
CG03 2.1c)
Forjar un criteri artístic propi, fonamentat en el coneixement, l’audició i la pràctica musical
CG04 2.1d)
Desenvolupar la sensibilitat musical com a mitjà d’enriquiment personal, i extreure’n els
aspectes més idonis per al propi creixement
CG05 2.1e)
Adquirir consciència de les pròpies capacitats i limitacions, a fi i efecte de desenvolupar les
estratègies de treball adequades per aconseguir el màxim rendiment, fomentant una planificació
de l’estudi coherent i la capacitat d’autoregular el desenvolupament d’aquesta planificació
CG06 2.1f)
Participar en activitats individuals i col·lectives que permetin l’experiència de comunicar i
compartir la música amb els altres
CG07 2.1g)
Entendre i saber expressar conceptes musicals en la seva terminologia específica
CG08
Comprendre, estimar i gaudir del coneixement sense fons que suposa el dedicar-se a la música
CG09
Desenvolupar l’esperit creatiu en tots els àmbits de l’activitat musical
CG10
“Aprendre a aprendre”: adquirir hàbits de responsabilitat sobre el propi procés d’aprenentatge
CG11
Saber integrar-se i treballar en equip
Del decret article 2: 2.2 competències específiques (CE) (els números 2.1a)... corresponen a la
numeració del decret.
CE12 2.2a)
Interrelacionar i aplicar els continguts i objectius de les assignatures de l’especificitat escollida,
amb la finalitat d’aconseguir una expressió musical de qualitat
CE13 2.2b)
Conèixer i dominar els aspectes fonamentals del llenguatge musical, les seves característiques,
terminologia, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics
13

CE14 2.2c)
Conèixer i desenvolupar les tècniques de l’instrument o de la veu, i saber aplicar-les d’acord
amb les exigències de l’execució i interpretació artística de les obres
CE15 2.2d)
Valorar el domini del cos i la ment per utilitzar amb seguretat la tècnica i concentrar-se en
l’audició i la interpretació, tot tenint cura i respecte pel propi cos
CE16 2.2e)
Desenvolupar l’oïda interna com a base de l’afinació. De l’audició harmònica i de la creació i la
interpretació musicals.
CE17 2.2f)
Fomentar l’adquisició de les capacitats intel·lectuals i els reflexes necessaris per poder fer front
amb solvència les contingències pròpies de la realitat interpretativa
CE18 2.2g)
Desenvolupar les tècniques de la lectura a vista, la transposició i la improvisació
CE19 2.2h)
Cultivar un caràcter artístic personal que permeti crear versions pròpies de les obres
interpretades, fonamentades en el coneixement dels aspectes teòrics i en el domini de la tècnica
instrumental.
CE20 2.2i)
Contribuir a crear versions d’obres musicals interpretades en agrupacions sense direcció,
treballant conjuntament per a obtenir una lectura col·lectiva, consensuada a partir de les
aportacions individuals de cadascun dels seus integrants
CE21 2.2i)
Participar en versions d’obres musicals interpretades en agrupacions amb direcció, essent capaç
d’executar amb precisió les indicacions de la direcció.
CE22 2.2j)
Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de manera individual i col·lectiva:
concentració, autocontrol, domini de la memòria, capacitat comunicativa.
CE23 2.2k)
Desenvolupar la capacitat autocrítica necessària per tal de fer de la pràctica instrumental i
vocal, i de l’anàlisi d’aquest exercici, un espai d’aprenentatge.
CE24
Exercitar la memòria musical com a eina d’ajut a la concentració en les interpretacions
CE25
Comptar amb uns coneixements bàsics de piano, per als estudiants d’ instruments monòdics
que els ajudaran a dur a la pràctica i de forma individual, aspectes musicals com l’harmonia, la
polirítmia o la polifonia, entre d’altres
CE26
Preparar l’alumnat per l’ús responsable i crític de les tecnologies de la informàtica i la
comunicació en l’àmbit personal i acadèmic
CE27
Treballar l’agilitat i correcció del llenguatge musical, mitjançant les metodologies adequades, per
tal d’assolir un òptim nivell de lectura i comprensió.
CE28
Aprofundir en l’execució de la precisió rítmica i en la interiorització del temps
CE29
Potenciar l’expressió artística-musical
CE30
Fomentar el coneixement analític de les obres a fi i efecte de millorar la seva comprensió i
desenvolupar estratègies interpretatives sòlides i convincents
Des de la perspectiva del centre i del professorat es considera que l’adaptació continua del PCC a la
realitat cultural i a la innovació, serà un objectiu permanent.
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2.2.- Especificació dels mecanismes de coordinació entre les matèries
Totes les formes de l’experiència humana poden ser incloses en un dels tres àmbits més amunt
esmentats o bé en qualsevol combinació entre ells. Els éssers humans es poden considerar criatures
capaces d’experimentar significats essencials. Per tant, en la formulació d’un projecte curricular de
centre s’han de tenir en compte aquests àmbits. Una vegada identificats, en el nostre cas en relació als
nostres objectius com a centre docent que apunta a la formació integral de persones a través de
l’aprofundiment en la música, poden representar-se en el currículum per mitjà dels continguts que
s’extreuen de les disciplines. Cadascuna d’aquestes disciplines aporta conceptes representatius i mètodes
d’indagació que permetin al professorat deduir significats característics de cadascun dels àmbits.
La gran riquesa de l’estudi i pràctica de la música esdevé una eina d’anàlisi permanent per a la millora de
la tasca formativa de l’alumnat del conservatori. La coordinació i el lideratge del debat sobre els
mecanismes de coordinació entre les diferents matèries del currículum correspon a la direcció del
centre, a l’equip d’innovació i formació pedagògica i, per extensió, a tot el claustre de professors. El
seguiment dels distints processos, l’establiment d’indicadors i la posterior avaluació de tots ells actuaran
com a mecanismes correctors de les possibles manques de coordinació i d’eines de millora de tot el
procés educatiu. És molt important subratllar que les reunions periòdiques i el debat sobre les
alineacions verticals i horitzontals són una pràctica habitual al centre i que el foment de les pràctiques
orientades al coneixement sinòptic ha de guiar el procés d’investigació i innovació al qual tot centre
modern ha de tendir.

15

3.- Mètodes pedagògics
16

3.1.- Línia metodològica: bases
L’exercici de la pràctica docent implica que tot el professorat ha de dur a terme un procés d’unificació
de la línia pedagògica sobre la base de la discussió de les programacions de les distintes matèries que
conformen el currículum. El debat constant i continuat sobre la problemàtica pedagògica mena la
confrontació d’idees i estratègies que han d’arribar a acords per mitjà del consens. L’homogeneïtat de
les tasques del professorat afecta a tot allò que fa referència al repertori dels instruments, les
programacions de les diferents matèries i a les formes d’avaluació en general.
El Conservatori com a centre que imparteix estudis professionals reglamentats té com a objectiu que
l’alumnat aprofundeixi en els seus coneixements musicals però també que en gaudeixi. Atès el fet que la
música comporta un conjunt de pràctiques amb irradiacions socials i culturals, cal aconseguir que
l’alumnat s’insereixi activament en elles i les visqui amb intensitat. Per això l’activitat docent s’orienta
especialment cap a les manifestacions musicals realitzades per l’alumnat.
S’entén que per assolir una veritable inserció de l’alumnat en els processos socials musicals cal que
aquest pugui exercir com a receptor/actor de missatges i continguts musicals. És per això que la
metodologia emprada cerca la adequada combinació d’activitats que preparin aquest alumnat en les
capacitats interpretatives (vocals i instrumentals) i de creació, així com les audició, lectura de partitures,
i en les de reflexió, discussió i debat sobre aquests i altres elements vinculats a la música. D’altra banda,
el Conservatori dissenya, si cal, materials curriculars tant d’ús individual com col·lectiu per a totes les
assignatures i nivells.
Tots i que s’opta per un ensenyament reglamentat, és a dir distribuït per assignatures, es considera
absolutament necessària la interdisciplinarietat que afecti sobretot a aquests processos musicals que
considerem troncals (recepció, emissió i reflexió) i que hauran d’estar presents en totes les assignatures.
Només d’aquesta manera l’alumnat podrà dur a terme la necessària globalització dels ensenyaments que
rep al centre la qual cosa li permetrà concebre i viure la música com a fenomen global.
Per a aquesta mateixa dimensió social del fet musical es potenciaran els ensenyaments col·lectius i la
pràctica musical en grup. L'assignatura de llenguatge musical és la ideal per ser impartida en grups. Cal
recalcar la importància que es dóna en el nostre centre a la pràctica de conjunt. Tots els alumnes del
Conservatori reben algun tipus d’ensenyament col·lectiu i s’integren en algunes de les dinàmiques
col·lectives ( coral, conjunts, classes col·lectives d’instrument, etc). Així mateix el Conservatori treballa
per posar en joc totes les estratègies possibles per a que s’incrementi progressivament el nombre
d’alumnat matriculat en aquelles especialitats instrumentals que més bé permeten la pràctica col·lectiva
de la música.
És aquesta mateixa concepció la que fa que la metodologia a totes les assignatures i nivells supediti la
lectura i escriptura musical a la pròpia pràctica. Es considera que tradicionalment l’aprenentatge musical
ha estat excessivament centrat en la seva intel·lectualitat i que si bé és bàsic aquest coneixement basat
en la significació, cal fer un pas endavant per donar-li a aquest enfocament una didàctica de la qual se’n
derivi un aprenentatge més funcional.
El Conservatori entén que el repertori de cada especialitat amb el qual es treballa és, bàsicament, el
material que permet l’aplicació d’unes activitats d’ensenyament i d’aprenentatge, i d’avaluació que
permeten l’aprenentatge i l’avaluació respectivament, d’uns continguts que són el camí per l’assoliment
de les capacitats que expressen les competències.
El Conservatori entén la formació musical des d’una concepció que parteix de la construcció personal
de la pròpia intel·ligència musical (Constructivisme), un procés en el qual tots i cadascun dels alumnes
que arribi a tenir el centre s’ha de comprometre. Les tasques d’observació directa (anàlisi), de
omprovació experimental (interpretar), de vivència sensorial (emoció), cobrint l’aprenentatge corporal
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(digitacions, posició del cos, …), emocional (expressió) i acadèmiques (continguts i competències), tant
individuals com en equip que el centre els proposa contribuiran decididament a la conformació i
creixement de la intel·ligència musical. Aconseguir una assimilació progressiva dels diferents apartats
que comporta l’educació musical, respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne dins del marc
d’exigència del grau professional, no està pas renyida amb aquesta concepció.
La música és molt més que un art i només té veritable sentit en la mesura en que s’insereix plenament –
establint vincles profunds, rics i diversos– amb la persona i amb el grup per a qui aquest aprenentatge
esdevé important (en definitiva significatiu) i rellevant.
3.2.- Criteris metodològics: el decàleg
D’acord amb aquestes bases, s’estableix un decàleg sobre l’acció metodològica del Centre:
1.

Qüestionar-nos individualment i col·lectivament com, quan i què fem i, com, quan i què
avaluem per trobar el camí a un aprenentatge significatiu. Els processos d’avaluació formen part
del macro-procés que és el propi aprenentatge.
2. La motivació és una eina per poder adquirir una tècnica musical i instrumental, desenvolupar la
seva musicalitat i esperit artístic i, créixer i enriquir-se com a individus. Entrar en aquest cercle
de l’estudi individual que al menys està format per tres eixos: estudi amb qualitat/qualitat
musical, motivació, estudi amb qualitat/qualitat musical. Crear un bon ambient a l’aula (tant
físic com estat interior i de relacions) suposa millorar els espais d’aprenentatge i la predisposició
en l’atenció i la disciplina del treball individual i el grup.
3. Proposem un estat interior d’obertura per tal de poder ser el suficientment receptius per trobar
espais-fòrums on tant alumnat com professorat puguin compartir temes relacionats amb els
nostres objectius al Conservatori. Això inclou el fomentar l’auto-escolta, l’autocorrecció i
l’autocrítica. La tasca de tutoria de tot el professorat és bàsica en aquest sentit.
4. Inclusió de la improvisació i la creació musical en els programes d’estudi com un element
natural. Improvisació dins de l’aula d’instrument, o fora com a assignatures complementàries.
5. Vertebració de l’ensenyament musical amb la transversalitat que ens ofereix la mateixa música.
En les disciplines amb una vessant més teòrica com història, llenguatge, harmonia, etc…caldrà
ensenyar la música des de la música. Aquestes propostes de transversalitat suposen el treball
interdisciplinari entre diferents assignatures.
6. Afavorir totes aquelles metodologies de treball en grup.
7. Potenciar l’ús de la tecnologia en totes les àrees d’una manera normalitzada per tal de
complementar i facilitar la feina pedagògica.
8. Es treballa el cos i la ment (autocontrol i domini del cos) per a facilitar la pràctica de la música.
Des d’aquest punt de vista es potencien les diferents tècniques i mètodes d’autocontrol orientals
i occidentals de manera que es tinguin en compte dins de l’aula d’instrument (tècnica Alexander
i altres).
9. El treball de la sensibilitat des del cos, la ment, l’emoció, i la consideració del bon treball en la
millora i assoliment de les corresponents tècniques instrumentals com a mitjà per arribar a
interpretacions de qualitat.
10. El procés d’unificació de la línia pedagògica que s’està duent en el centre ens ha de portar a una
millor definició de les metodologies de centre. Aquest procés es basa en la discussió de les
estratègies didàctiques i activitats que es facin amb l’alumnat. Aquesta recerca constant del
consens es basa amb maneres de fer i estar comunes per a tot el col·lectiu de professors les
quals s’han de poder explicitar.
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3.3.- Estratègies metodològiques
Definim les estratègies com a les actuacions pedagògiques que es duen a terme en el procés d’ensenyar i
d’aprendre. En cada situació existeix la possibilitat d’estructurar el coneixement d’una manera o una
altra, i dins de la línia metodològica que el centre explicita s’hi poden fer adaptacions i reajustaments.
Aquestes estratègies estan íntimament lligades amb les d’avaluació dels aprenentatges considerant
l’avaluació inicial, la de procés i formativa i la final i/o sumativa. Las tècniques a utilitzar seran de
diferents tipus en funció de la matèria i de la tipologia d’aprenentatge.
Estratègies per a l’avaluació del resultats:
- Informació verbal, sonora o escrita
- Exercicis de diferents tipus
- Conclusions del professor
- Avaluació sumativa (proves sumatives, audicions, exàmens puntuals….)
- Generalització (lliçó a vista, capacitat improvisadora,...)
- Memorització
Estratègies per valorar el procés:
- Grau de motivació
- Problema
- Situació inicial
- Hipòtesi
- Fonts pròpies d’informació (capacitat crítica i autonomia)
- Exercicis
- Capacitat de superació
- Treball
- Avaluació formativa
- Conclusions
- Generalització
- Memorització comprensiva
- Assistència a actes i concerts de la classe i del centre
- Avaluació sumativa
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4.- Continguts
20

4.1.- Pla d’estudis del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Cal iniciar aquest apartat fent esment en aquest apartat a la normativa que desenvolupa el disseny
curricular base per el grau professional d’ensenyaments musicals (Decret 25/2008 de 29 de gener pel
qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional) i a partir del
qual el Conservatori ha elaborat en un segon nivell de concreció la seva proposta de centre dins del
marc d’autonomia que la llei proposa
A mode de resum el Decret fixa les especialitats instrumentals repartides en les següents àrees, i que el
nostre Conservatori abasta salvat de la àrea d’instruments de la música moderna i jazz que fa referència
a un tipus d’ensenyaments musicals que no tenen tradició al nostre centre i que es té la voluntat de
desenvolupar en una propera revisió d’aquest document.
-

àrea d’instruments orquestrals (clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, percussió, saxòfon,
trombó, trompa, trompeta, tuba, contrabaix, viola, violí,
violoncel i arpa)
àrea d’instruments polifònics (acordió, guitarra, piano i orgue)
àrea d’instruments de la música moderna i jazz ( pendent de desenvolupar en el nostre centre)
àrea d’instruments de la música antiga (clavicèmbal i flauta de bec)
àrea d’instruments tradicional (flabiol i tamborí, tible i tenora)
àrea de cant (cant)

Així mateix defineix la tipologia de les assignatures que s’impartiren en el grau professional i ho fa en
tres vessants:
-

Assignatures comunes (per a totes les especialitats):
- instrument de l’especialitat/cant
- llenguatge musical
- harmonia

-

Assignatures d’especialitat (són variables segons a l’especialitat que ens referim però inclouen les
següents):
- música de cambra
- orquestra
- banda
- conjunt
- cor
- acompanyament
- idiomes aplicats al cant
- interpretació i escena

-

Assignatures optatives (una part establertes per decret i d’altres dins del marc d’autonomia a
proposar pel propi centre):
- Marcades pel decret i d’obligada oferta pel centre:
- educació corporal
- història de la música (d’obligada realització per l’alumnat)
- música i noves tecnologies
- A elecció de l’alumnat en dues vessants:
- de formació genèrica:
- educació corporal
- música i noves tecnologies
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- percepció auditiva (amb un caire de preparació de proves a grau superior)
- ampliació de cor
- ampliació de conjunt instrumental
- instrument secundari
- piano complementari
- d’especialització musical:
- Música antiga
- història de la música
- ampliació de música de cambra
- baix continu
- cant pla
- Música clàssica i romàntica
- història de la música
- ampliació de música de cambra
- Música contemporània (segles XX- XXI)
- història de la música
- ampliació de música de cambra
- Música tradicional
- folklore
- danses populars catalanes
- Composició
- composició i tecnologia
- introducció a la composició I
- introducció a la composició II
- Direcció
- introducció a la direcció de cors
- introducció a la direcció d’orquestra
- Pedagogia
- introducció a la pedagogia de la música
- Musicologia
- introducció a la musicologia
4.2.- Les assignatures, càrrega horària per especialitats i cursos
El Conservatori presenta la seva proposta curricular seguint els criteris d’autonomia de centres
establerta per la LOE i considerant l’esperit, el context, i la singularitat i les bases que el defineixen.
La missió del Conservatori en aquest marc, és la de formar i educar persones i músics que puguin fer
front a les canviants exigències de la societat, alhora que possibilitar una formació sòlida i de base que
porti a l’alumnat, si ho desitja, a la continuació dels estudis musicals en centres de grau superior.
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Quadres de la distribució d’assignatures i càrrega horària per especialitats i
cursos
Àrea d’instruments de l’orquestra
Especialitats de vent fusta, vent metall i percussió

Optatives

Especialitat

Comunes

clarinet - fagot - flauta travessera - oboè - percussió - saxòfon - trombó - trompa - trompeta - tuba
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

2’5

2’5

2’5

1

1

Harmonia clàssica
Orquestra, Banda o
Conjunt (sols per
saxo i percussió)

1

1

2’5

Música de cambra
Història de la música

1

Optativa

1-1-1

TUTORIA

1

1-1

Al llarg de tot el grau

Especialitats de corda

Optatives

Especialitat

Comunes

contrabaix - viola - violí – violoncel
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

2’5

2’5

2’5

1

1

Harmonia clàssica
Orquestra

1

1

2’5

Música de cambra
Història de la música
Optativa

TUTORIA

1

1-1-1

1

1-1

Al llarg de tot el grau
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Optatives

Especialitat

Comunes

Arpa
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

2’5

2’5

Música de cambra

1

1

Història de la música

1

Harmonia clàssica
Orquestra

1

1

Optativa

2’5

2’5

1-1-1

TUTORIA

1

1-1

Al llarg de tot el grau

Àrea d’instruments polifònics

Optatives

Especialitat

Comunes

Acordió
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

1

1

1

1

1

Harmonia clàssica
Conjunt

1

1

1

Música de cambra
Acompanyament

1

Cor

1-1

Història de la música
Optativa

TUTORIA

1

1

1-1-1

1

1-1

Al llarg de tot el grau
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Comunes

Guitarra
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

1

1

1

1

Harmonia clàssica

Especialitat

Música de cambra

1

1

Conjunt

1

1

1

1

Acompanyament

Optatives

Cor

1-1

Història de la música

1

Optativa

1-1-1

TUTORIA

1

1-1

Al llarg de tot el grau

Comunes

Piano
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

1

1

1

1

1

1

Harmonia clàssica

Especialitat

Conjunt

1

1

Música de cambra

1

Acompanyament
Cor

Optatives

1

1-1

Història de la música
Optativa

TUTORIA

1
1-1-1

1

1-1

Al llarg de tot el grau
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Comunes

Orgue
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

1

1

1

1

1

1

1

Harmonia clàssica

Optatives

Especialitat

Cor

1

1

1

1

Acompanyament
Conjunt

1

Música de cambra
Història de la música

1

Optativa

1-1-1

TUTORIA

1

1-1

Al llarg de tot el grau

Àrea d’instruments de la música antiga
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

2

2

Especialitat

Harmonia clàssica
Conjunt

Optatives

Comunes

flabiol i tamborí, tenora, tible

Història de la música

2

2

Cor

Optativa

TUTORIA

2

1-1

1

1-1-1

1

1-1

Al llarg de tot el grau
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Optatives

Especialitat

Comunes

Cant
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Instrument

1

1

1

1

1

1

Llenguatge musical

2

2

2

2
2

2

2

2

Harmonia clàssica
Idiomes aplicats al cant

1

1

1

1

Cor

1

1

1

1

Música de cambra

1

1

Interpretació i escena

1

1

Història de la música
Optativa

TUTORIA

1

1
1-1-1

1

1

1-1

Al llarg de tot el grau

4.3.- La seqüenciació dels continguts d’aprenentatge i la programació
De cadascuna de les matèries, en funció de les competències i objectius generals i específics esmentats,
es realitza una seqüenciació dels continguts d’aprenentatge (segona part del document – B). Al fer-la es
considera fonamentalment la naturalesa de l’àrea de coneixement, les capacitats de l’alumnat per dur a
terme els aprenentatges, la línia metodològica del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i
l’entorn. Aquesta seqüenciació es porta a terme respecta als continguts conceptuals, procedimentals i de
normes i valors.
Després, es realitza la programació per unitats didàctiques (tercera part del document – C), considerant
en cadascuna els objectius a assolir, els continguts (conceptuals, procedimentals i de normes i valors) les
estratègies d’E/A i l’avaluació (inicial i/o formativa, i/o sumativa) que es durà a terme. Els
coneixements transversals i comuns són importants i es consideren en cada unitat.
4.4.- Criteris per a les programacions d’aula
Cal fer esment en primer lloc a la necessitat del fet de programar i del per què de les programacions.
Podem respondre en primera instància concebent les programacions com a eines que:
- ajuden a eliminar l’atzar i la improvisació.
- ajuden a eliminar els programes incomplerts: seqüenciació i temporalització.
- eviten la pèrdua de temps i esforços vans.
- concreten la tasca comuna del PCC.
- permeten adaptar el treball pedagògic a les característiques de l’alumnat.
La programació s'explicita en un document escrit i sistematitzat on es plasma de manera professional i
ordenada una proposta d'ensenyament per desenvolupar a l'aula, ja tingui un caràcter setmanal,
quinzenal o anual.
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A tots ens és possible fer una programació per al nivell que anem a impartir, però es parla poc del nivell
d'activitat quotidiana, on el professor lliga i interpreta objectius i continguts, principis del projecte
curricular del centre o acords de departament, de claustre, propostes, horaris, etc. A través dels alumnes
amb qui es treballa, el pensar en la planificació és situar-se mentalment en la classe. Pensar la
planificació no és una situació prèvia a l'ensenyament, sinó que és també ensenyament.
El problema central de la programació no rau en com s'ha d'escriure o plasmar en un paper sinó com
establir ponts entre l'ensenyament que es vol i el que realment es pot impartir. No hem de caure en la
simplicitat de pensar en el binomi causa-efecte, però sí hem de pensar que darrera d'un bon
ensenyament el que trobem és una bona programació, és a dir, un docent amb unes bones idees i on
aquestes s'han pogut dur a terme satisfactòriament. Per tant, pensem que la programació del professor
és més la lògica, els problemes i les solucions que es planteja a l'hora de pensar i d'organitzar
l'ensenyament, que no la formalitat d'un contingut escrit i sistematitzat.
Entenem que la programació representa el pensament d'un professor a l'hora d'organitzar el seu
ensenyament. Per tant, és justament en la situació de planificar on emergeix la "unió entre la teoria i la
pràctica". Es preveu la situació: què passarà demà o la setmana que ve, només cal utilitzar el sentit
comú.
La programació és sempre un projecte de currículum molt més proper a la realitat quotidiana de l'aula
que altres nivells de disseny en el desenvolupament curricular.
D’altra banda tenint en compte que el coneixement està condicionat a la formació d’estructures i de
procediments per a resoldre problemes, les dinàmiques de la programació no han de ser rígides, ni han
d’haver temporalitzacions a llarg termini ni segmentacions cognitives definitives. En conseqüència, les
programacions han de ser modificables i hem de ser capaços de contemplar la planificació de les seves
modificacions (reflexió sobre la pràctica i reconstrucció d’aquesta).
Durant un temps s’ha anat prenen consideració la imatge que a mesura que "baixem" en els nivells de
decisió (concrecions), es van concretant, fins arribar a la "programació d'aula", les grans metes, els
objectius... Si bé això en part és cert, no podem obviar que més que parlar de nivells de decisió hauríem
de considerar el currículum com a una eina d’adaptació on el nivell màxim d'adaptació sigui la
programació del professor. Això ens duria a pensar que un objectiu no serveix per a ser concretat
sinó per a ser adaptat a la realitat específica d'un centre, d'una aula, d'un curs i d'un alumne en
concret.
Qualsevol de nosaltres podria concretar objectius generals, continguts i criteris d'avaluació al marge de
cap a qui van dirigits. No ens és vàlida una orientació des de fora del nostre centre i del nostre alumnat.
En canvi, és possible traslladar els objectius als esdeveniments diaris de la nostra aula i el nostre
alumnat. Això no significa un exercici de concreció sinó, en primer lloc, de reflexió.
Quan planifiquem no anem a concretar teories, sinó que elaborem i construïm, posant a prova i
millorant. Una planificació és una hipòtesi que es posa a prova, és un procés continu de reconstrucció
del coneixement. En resum programar no és res més que mirar d'adaptar una sèrie d'idees i sobretot
d'ideals als límits d'una aula, un contingut, uns materials i uns alumnes, on cap també una dosi d'artista.
Un dia de classe no és la suma de les parts de les diferents matèries, no és un trencaclosques que
l'alumne ha de saber reconstruir, en un dia de classe l'alumne es relaciona amb el professors, amb els
companys més que en la pròpia família, l'alumne aprèn molt més del que programem que aprengui,
desenvolupa conceptes, procediments i actituds més enllà del que hi ha escrit en la programació.
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Podem pensar en el nostre ensenyament, el que és i el que podria ser, per tant caldrà rellegir la nostra
programació, perquè a més dels objectius i activitats el que fem és estar dissenyant una part de la vida
d'un alumne.
La planificació és útil perquè perfecciona a qui la realitza, la qual cosa, al seu torn, derivarà en
estratègies concretes a l'aula.
També caldria observar en una programació la funció intel·lectual reflexiva que des de la planificació
quotidiana no n'hi ha prou de mirar des de dins de l'aula, allò que resulta aplicable de manera
immediata, sinó comprendre el que passa fora de l'aula, a la societat i al món.
Les programacions han de partir, evidentment, de les programacions que estan estructurades en el PCC
(segon nivell de concreció: programació per àrea i curs) per a partir d’aquí elaborar un tercer nivell: les
programacions (unitats didàctiques) i programacions d’aula.
Una programació d’aula està constituïda de les següents parts:
-

tema principal i continguts
objectius didàctics
estratègies didàctiques i diferents activitats
recursos posats a disposició de les activitats i de l’alumnat
criteris i moments de l’avaluació
metodologia (dinàmica del grup- classe o si és classe individual metodologia específica)

Cal fer un tancament dels continguts anuals per períodes temporals que tots els docents que
imparteixen la mateixa matèria assumeixin. Això implica:
-

fixar un ordre a seguir en la distribució anual dels continguts.
pactar i fixar la duració (temps que convé dedicar a cada contingut).

És evident que en una classe d’instrument, encara més que en una classe de llenguatge, on la no
linealitat en la presentació dels continguts és la cosa més habitual, provoca dificultats en la redacció de
les unitats didàctiques i encara més en les programacions d’aula, la qual cosa hem de tenir en compte
per evitar programacions poc clares i mal sistematitzades.
-

Les unitats didàctiques s’elaboraran per nucli de coneixement pel grup de docents de la matèria.
La programació d’aula la elaborarà cada professor basant-se en la programació feta pel grup de
docents.
Per a poder programar hem de pensar amb la quantitat mínima i bàsica de coneixement que té
l’alumne, i en conseqüència cal establir unes activitats prèvies per a poder donar un diagnòstic
inicial i poder preparar un material introductori.
S’han de formar nous esquemes mitjançant els quals es pugui reorganitzar el coneixement. Els
nous esquemes s’han de reorganitzar i reajustar fins arribar a la total sintonització amb el nou
coneixement per a que sigui eficaç.

Cal pensar amb elements de motivació en la programació (interès, coneixements previs, etc...) i també
hem de pensar en el reforçament i amb la recuperació (per a qui no assoleix els objectius) i la
possibilitat d’ampliar-los.
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5.- L’avaluació dels aprenentatges
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5.0.- Aspectes més rellevants de la normativa vigent
Amb la finalitat de tenir sempre presents els aspectes legals concernents a l'avaluació, a continuació
transcrivim literalment els aspectes més significatius de les línies establertes per l'Administració
Educativa de Catalunya en el Decret 25/2008, de 29 de gener.
Article 10. Avaluació
-

10.1 L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i integradora, i es durà a terme per a
cada assignatura en referència als objectius establerts a l’annex 1 d’aquest Decret, i tenint en
compte els objectius que el centre estableixi en el projecte curricular.
10.2 L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat que intervé en
la formació de l’alumne/a, reunits en junta d’avaluació i coordinats per la persona tutora. Les
decisions relatives a les qualificacions de les assignatures es prendran de manera col·legiada.
10.4 L’alumnat pot recuperar les assignatures mitjançant la superació de les proves
extraordinàries.

Article 11. Promoció
-

11.1 L’alumnat promocionarà de curs malgrat no hagi superat un màxim de dues assignatures, la
recuperació de les quals les realitzarà en el curs següent. Si les assignatures no superades d’un o
més cursos, són tres o més, no podrà promocionar de curs i haurà de repetir-lo.
11.4 L’alumnat que quan acabi el sisè curs tingui tres o més assignatures pendents de superació,
haurà de repetir la totalitat del curs. Si les assignatures avaluades negativament són com a
màxim dues només caldrà que superi les assignatures pendents.

5.1.- Criteris per a l’avaluació
L’avaluació és l’acte de recollir informació sobre els aprenentatges de l’alumnat per tal de poder fer un
diagnòstic sobre les competències i objectius assolits i, si és necessari, orientar-lo, corregir-lo i
reconduir-lo per a la millora.
En un altre perspectiva, l’avaluació a l'aula també ens dona informació sobre el procés d’ensenyament.
En aquest sentit esdevé un instrument d’investigació sobre la pròpia tasca que fa el professorat
(investigació-acció).
L’avaluació dels aprenentatges en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, ha de ser coherent
amb la programació general i de cada matèria. Això vol expressar que es necessari en primer lloc,
avaluar els coneixements i habilitats essencials i bàsiques pròpies del títol, siguin de l’especialitat o d’
habilitats transversals (l’activitat musical entesa de forma integral); i, en segon lloc, el nivell de maduresa
i d’aprofundiment de cada alumne/a.
Tot això ens porta a dir que l’avaluació dels aprenentatges en el CMMB és:
-

-

Contínua
Està centrada en el desenvolupament del procés d’aprenentatge. Consisteix en la observació
sistemàtica, el seguiment i la valoració -amb pautes clares i simples- de les activitats que realitza
l’alumne dins d’aquest procés.
Individualitzada i diversificada
L’avaluació ha de contemplar els diferents ritmes i estils d’aprenentatge, tot detectant les
condicions de partida de cada estudiant i mesurant el seu progrés. Aquests ítems no poden deixar
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de tenir, però, com a referent, els objectius pedagògics proposats per cada assignatura, departament
o el mateix centre.
No obstant això, donat el caràcter professional dels estudis reglats del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona, les activitats d’avaluació han de coadjuvar a homogeneïtzar els punts de
partida i d’arribada dels estudiants en les diferents etapes en que està dividit el currículum.
Al mateix temps, és recomanable que els criteris generals sobre l’avaluació, que deriven dels
objectius pedagògics proposats, siguin compartits per les diverses instàncies pedagògiques del
centre.
Finalment, cal que les activitats d’avaluació siguin variades, però que vagin adreçades
fonamentalment al seguiment i valoració d’habilitats concretes i essencials en cada matèria.
-

Global i transversal
Ha d’atendre tots els processos de l’estructura complexa de l’activitat musical i no solament als
aspectes particulars de cada disciplina. També ha de considerar el desenvolupament de capacitats
procedimentals i l’adquisició d’actituds positives. Finalment ha de tenir en compte la programació
de l’activitat docent, la metodologia emprada i les actituds del professorat en relació amb l’alumnat.

-

Coherent amb la programació
És necessària la correspondència entre les activitats d’avaluació i les activitats d’ensenyamentaprenentatge.

-

Integradora
L’avaluació ha de considerar l’adquisició relacionada de continguts, habilitats, conceptes,
procediments i actituds de forma i la qualificació ha de tenir com a referent els objectius marcats
per a cada fase del procés d’aprenentatge.

5.2.- L’acte avaluador
L’acte avaluador es produeix en quatre etapes relacionades i consecutives:
-

recollida d’informació
anàlisi de resultats
diagnòstic
presa de decisions (corregir, avançar en l’aprenentatge, reforçar...)

Per a ser eficient, ha d’articular els mecanismes que el facin tendir a la objectivitat. però sempre
considerant la individualitat de l’alumne/a. Per aquest motiu es important:
a- La participació del alumne/a en l’avaluació. Això implica que aquest coneix les competències i
els objectius específics a aconseguir i que s’autoavalua i avalua amb l’ajut del professorat.
b- L’avaluació de l’alumne que realitza el professorat.
c- La participació de professorat extern a l’aula que pot aportar una visió enriquidora.
Aquesta visió considera l’avaluació com un acte participatiu i col·laboratiu i que integra en la
responsabilitat del aprenentatge tant a l’alumne/a com a tot el professorat. La qualificacions que se’n
derivi/n implicarà/n aprenentatge, actitud, progrés, assistència i altres aspectes específics de
l’assignatura.

32

5.3.- Objectius de l’acte avaluador
L’acte avaluador ha de tenir com objectiu primari en relació a l’alumnat:
-

Que l’alumne conegui els propis avenços, així com aquells aspectes on ha de realitzar millores.
Que la família – si es el cas- sàpiga el progrés d’aprenentatge del jove/a.
Que el centre sàpiga el grau general d’efectivitat en funció dels titulats/curs, i de els resultats
qualitatius i quantitatius de cada curs.

En relació al professorat, el producte de l’avaluació dels aprenentatges porta a fer un anàlisis reflexiu
sigui individual en grup o de tot el claustre sobre el treball realitzat, a fi de poder detectar l’efectivitat
pròpia (individual, grup-especialitat, departament i Centre) i veurà els punts fort i dèbils de la institució.
5.4.- Tipus i tècniques d’avaluació
L’avaluació, en cada fase del procés d’aprenentatge, pot tenir diferents característiques:
-

Inicial
Té com a funció valorar l’estatus quo de l’estudiant per reprendre l’estudi d’un bloc de
continguts. Ha de fonamentar el contingut i el ritme del procés d’aprenentatge.

-

Formativa
Es realitza al llarg del procés d’aprenentatge i permet vetllar per a que el progrés de l’alumne
s’adeqüi de forma eficient a l’assoliment dels objectius proposats. Al mateix temps te la funció
de revisió permanent de la vigència d’aquests objectius. La fa el professor al llarg del curs de
forma freqüent i s’expressa mitjançant informes i notes parcials.

-

Sumativa i/o Final
Ha de proporcionar informació sobre el producte (resultat final) de tots els aprenentatges
adquirits per l’alumne al final de les etapes en que dividim el procés d’aprenentatge (unitats
didàctiques, períodes de temps, etc.). Es du a terme mitjançant la realització de proves
(audicions, proves escrites, proves orals, etc.). La junta d’avaluació decidirà la promoció de
l’alumne atenent a tots els indicadors d’avaluació recollits durant el procés d’aprenentatge.
L’avaluació es farà de forma col·legiada per part de d’equips de professors proposats pels
departaments o la direcció que, valoraran l’assoliment per part de l’alumne dels objectius fixats
en el PCC. En aquestes comissions avaluadores hi poden participar tant professors del propi
departament, com d’altres departaments. Al mateix temps aquests equips avaluaran la
funcionalitat i adequació d’aquestes proves als objectius generals i al projecte curricular.

-

Autoavaluació, coavaluació i avaluació mútua.
En l’avaluació es considera l’autoavaluació portada a terme personalment o amb l’ajut del
professor, la coavaluació, l’avaluació del professor de la matèria i l’avaluació cooperativa (d’altre
professor, d’una comissió....)
Les tècniques a utilitzar en l’avaluació seran les pròpies de cada assignatura i les que es
consideren utilitzar en l’avaluació inicial, en la formativa o en la sumativa.
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5.5.- Consideracions finals
L’obtenció de bones qualificacions en l’avaluació és la conseqüència -i no la causa-, d’un bon procés
d’aprenentatge. Utilitzar la por al suspens no pot constituir mai un estímul donat que incentiva valors
aliens al procés d’aprenentatge. És per això que l’avaluació s’ha d’entendre de forma global en incloure
la valoració d’aquest mateix procés i dinàmica per a poder-lo transformar i transformar-se ella mateixa.
No obstant això, aquest concepte ampli de l’avaluació no pot acabar suposant l’absència d’avaluació ni
desprestigiant l’acte avaluador. Si bé evitar el suspens no ha de constituir un estímul, la consecució d’un
aprovat o una bona nota sí que ho ha de ser en tant que ha de reflectir el fet d’haver realitzat d’un bon
aprenentatge.
És per això que l’expressió de criteris d’avaluació clars, una bona informació als alumnes de quan i com
s’avaluarà el seu treball, i de com han estat avaluats els resultats d’aquest treball. El rigor d’un acte
avaluador en base a normes clares, publicitades abastament i assumides per tothom serà íntimament
valorat de forma més positiva per part de l’estudiant que una avaluació laxa en base a intangibles.
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6.- Tutoria
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L’acció de tutoria és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar a
través de l'estudi musical les capacitats dels alumnes, orientant-los per a aconseguir maduració i
autonomia i els ajuda a prendre decisions en vista de les opcions posteriors. Impliquen un conjunt
d’activitats com les d’acolliment, d’integració, d’orientació i coordinació pedagògica en els àmbits
curriculars i professionals.
Una de les primeres accions de tutoria és ajudar l’alumne a que conegui els espais del centre, la seva
ubicació i el seu ús; també és molt important que, a més de conèixer el seu tutor i professors, conegui
l’existència de professorat amb càrrecs específics de coordinació, i personal no docent que incideixin en
la seva vida escolar. Finalment, cal que l’alumne tingui clar què es farà durant el curs, com se l’avaluarà i
què se n’espera.
El pla d’acció de tutoria del Conservatori Municipal de Música de Barcelona és un document que
explica aquest procés de suport i d’orientació, i que en aquests moments està obert a la revisió
ampliació i adequació a la normativa més recent i als acords entre la titularitat i els sindicats, així com a
les noves necessitats percebudes pel col·lectiu d’alumnat i professorat . Els continguts d’aquest pla són
coherents al marc general establert en el projecte educatiu de centre (PEC) i en el reglament de règim
intern (RRI).
En l’acció de tutoria hi estan implicats de forma compartida tot l’equip docent, però és el tutor qui ha
de vetllar pel compliment dels objectius generals que estan determinats en el PAT del Conservatori.
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7.- La formació continuada del professorat
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El Conservatori Municipal de Música de Barcelona considera cabdal l’establiment de processos per a la
millora de la formació del professorat en el coneixements i habilitats propis de la seva especialitat i
també en la docència. Amb coherència amb les idees exposades en aquest document hem arribat a la
conclusió que el que cal pel nostre centre és un pla estratègic de formació contínua del professorat.
Aquest pla de formació sorgeix de la voluntat de marcar directrius de formació del professorat, que
representi una contribució realista i de futur a l'ensenyament, i que es configuri com un instrument per
atendre les necessitats formatives del professorat i les demandes del sistema educatiu, del centre i del
equip docent, amb l'objectiu, en darrer terme, de millorar l'aprenentatge de l'alumnat .
El pla de formació ha de ser, en funció de les necessitats, flexible i adaptable dins dels
desenvolupaments dels programes anuals, en els quals s'han de concretar les directrius del pla, per tal de
garantir que tots els esforços —econòmics, humans i institucionals— es destinin a l'optimització dels
resultats en la recerca de la millora de la qualitat de l'ensenyament.
La gestió i lideratge d’aquest pla es competència de la direcció del centre (LEC, Article 142). Així doncs,
des de l’equip de direcció, s’ha iniciat el procés d’anàlisi per a la detecció de les necessitats de formació.
Fins ara es cobrien les necessitats, de manera més o menys puntual, d’acord amb les demandes del
professorat. D’altra banda, s’han aprofitat les accions formatives adreçades a l’alumnat (màster-classes,
seminaris, etc) com a mecanismes de formació del professorat. Atès que aquesta no és la millor manera
de procedir, es proposa l’elaboració d’un document que sigui el resultat d’un procés d’anàlisi i de
planificació realitzat amb la voluntat d’integració de les aportacions dels diversos departament implicats
del Conservatori.
Aquest pla contindrà els següents aspectes:
- model de Formació Contínua del Professorat del grau professional i a on es justifica la
planificació a mig termini i es concreten tant el procés de la planificació com els recursos per a
la gestió del pla.
- els resultats de la detecció de necessitats i els objectius, línies prioritàries i els plans pilot per al
període que es fixi.
- seguiment i avaluació del pla.
La formació contínua del professorat del Conservatori ha de donar resposta a diferents necessitats de
formació de naturalesa molt diversa i complexa. Diversitat i complexitat que suposen atendre les
necessitats derivades d’una situació sobre la qual incideixen factors de diferents dimensions com
l’actualització pedagògica i didàctica, i d’altres factors com poden ser, entre molts d’altres, l’empenta de
la societat de les tecnologies de la comunicació, les novetats en tècniques instrumentals, l’atenció a la
diversitat, la interculturalitat en art i en música, els avenços en les tècniques de gestió dels recursos
humans o el repte de la cooperació i intercanvis amb altres col·lectius, etc.

Barcelona, juny de 2010
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