
  
L’INSTRUMENT EN GRUP 

www.sites.google.com/site/linstrumentengrup 

 
 
 

MEMÒRIA 

 
 
 

Llicència d’estudis sobre  l’Aprenentatge en grup de l’instrument 
La pedagogia de grup i la classe col·lectiva 

    Un recull de 40 activitats didàctiques 

Carolina Rius i Moreno 
Llicència modalitat B 

Curs 2014-15 
EMMB - Eixample 



 
2 

            PRÒLEG 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

2. PRESENTACIÓ DEL TREBALL -WEB- 

2.1 Web: L’Instrument en Grup (pàg. 5) 

2.2 Objectius del projecte (pàg. 5) 

 

3. PROCÉS D’ELABORACIÓ 

3.1 Pla de treball realitzat (pàg. 6) 

3.2 Metodologia de treball (pàg. 8) 

3.3 Recursos utilitzats (pàg. 9) 

3.4 Difusió del material elaborat (pàg. 9) 

 

4. RESULTATS 

4.1 Desenvolupament del material -Web- (Activitats Didàctiques / Participa!) (pàg. 10) 

4.2 Organització de les activitats i orientacions didàctiques (pàg. 13)  

4.3 Interpretació dels resultats (pàg. 14) 

 

5. VALORACIÓ  

5.1 Limitacions i dificultats (pàg. 15) 

5.2 Què no he arribat a cobrir (pàg. 16) 

5.3 Què he descobert (pàg. 16) 

5.4 Perspectiva de futur (pàg. 17) 

 

ÍNDEX 



 
3 

“Vivamus 
et metus.” 

                                                         PRÒLEG 

El present treball és la memòria de la llicencia d’estudis atorgada per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
sobre l’Aprenentatge en grup de l’instrument.  En concret de la creació d’un lloc web que aglutina un recull de 40 
activitats didàctiques. Aquest projecte neix per oferir una eina pràctica i útil als professors a l’hora de plantejar les 
classes d’instrument en grup, partint de les experiències del professorat de les escoles de música de Barcelona. 

Voldria agrair a tots els professors que han col·laborat i han tingut la gentilesa de cedir i compartir les seves  
experiències docents en relació a les classes d’instrument en grup.  

També vull agrair al professorat que ha intervingut en el procés de la creació del web i dels materials adjunts; ja 
sigui amb reunions de treball, correccions, o testos de validació.   

Un reconeixement per al professor l’Escola Superior de Música de Catalunya, Ignasi Gómez, per les reunions de 
reflexió i de treball sobre la pedagogia de grup, la classe col·lectiva, aspectes de tècnica instrumental i  
competències musicals. 

També al Doctor, Antoni Miralpeix , pel seu acompanyament en la confecció del web, resolent dubtes i suggerit-ne 
millores i obrint-me les portes per cercar solucions.  

Finalment, un agraïment especial per al director del projecte, el Doctor Albert Casals, que ha estat clau en la 
organització de les idees, les correccions, la metodologia de treball i sobretot, una gran font d’inspiració.  

A tots vosaltres, GRÀCIES i espero de veritat que el treball sigui útil per a tots! 
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                                             INTRODUCCIÓ 

 
 
Aquest projecte neix per posar en valor una manera de treballar implantada des de fa 15 anys a les EMM Barcelona.  
Compartir i recopilar experiències ens permetrà fer una reflexió conjunta, enriquir-nos i millorar la qualitat de 
l’ensenyament musical en els nostres centres. 
 
La finalitat principal és posar a l’abast dels docents materials de rigor i qualitat per treballar l’aprenentatge en grup 
de l’instrument. La intenció és omplir un buit evident que hi ha en aquest terreny. Hi ha molts recursos sobre la 
didàctica de la música i pocs sobre la didàctica de l’ensenyament de l’instrument. I pel que fa a l’ensenyament de 
l’instrument en grup n’hi ha poquíssims. 
 
Des de la plataforma gratuïta Sites de Google s’ha elaborat un espai web, L’INSTRUMENT EN GRUP, que recull un 
total de 40 activitats didàctiques cedides pel professorat de les Escoles Municipals de Música de Barcelona. 
 
La següent memòria és un ‘making-of’ sobre com s’han treballat i elaborat tots els materials fins assolir els objectius 
plantejats en la llicència d’estudis i una valoració i reflexió final sobre els resultats obtinguts. 
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  PRESENTACIÓ DEL TREBALL -WEB- 

WEB -L’Instrument en Grup- 
 
Per realitzar l’objectiu principal s’ha elaborat una plataforma web, des de l’eina gratuïta de Google Sites, que 
aglutina 40 activitats didàctiques de l’aprenentatge en grup de l’instrument.   
 
La web s’anomena L’Instrument en Grup i disposa de 6 pestanyes públiques: Pàgina d’Inici o portada, 
informació del Projecte, Activitats Didàctiques i orientacions dels material a consultar, definició dels Conceptes 
Clau (Pedagogia de grup i Classe col·lectiva), documentació adjunta en Enllaços i Notícies, i possibilitat als 
usuaris de ser editors (Participa!) per incloure noves activitats i documentació relacionada en el web. 

Objectius del projecte 
 
OBJECTIU PRINCIPAL 
· Crear un base de dades pública i digital, de 40 activitats didàctiques per a l’aprenentatge en grup de l’instrument  
· Accions: 1.Elaborar un espai WEB  
                    2. Crear un model de fitxa unificada per recopilar les activitats 
                    3. Recollida i introducció de 40 activitats al Web 
                    4. Difusió del material 
 
OBJECTIU SECUNDARI 
 · Reforçar la xarxa de les 4 escoles de música des de la vessant pedagògica, en la recollida de les activitats 
 
OBJECTIU TERCIARI 
· Posar en relleu totes aquelles activitats didàctiques que apliquen les noves tecnologies 
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  PROCÉS D’ELABORACIÓ 

Pla de treball realitzat 
 
Accions necessàries – Personal de suport 
· ELABORAR UN ESPAI  WEB - Antoni Miralpeix de la URL, Blanquerna ‘Calaix de Músic 2.0’ 
· CREAR EL MODEL DE FITXA – Ignasi Gómez ESMUC i professorat de les EMMB 
· RECOLLIR I INTRODUIR 40 ACTIVITATS (en aquest apartat incloc la gestió feta a les escoles col·laboradores) 
· DIFUSIÓ (pendent de realització) 
 
En la següent graella hi ha un resum de les accions dutes a terme cada un dels mesos. La diferència principal 
respecte la planificació és que les  tres primeres tasques s’han desenvolupat simultàniament i no consecutivament 
com estava previst. En el cas del web ha estat per iniciativa del titular que em va demanar que la tingués embastada 
per a la presentació del projecte a les escoles (gener). Pel que fa al model de fitxa, ha estat per demanda del tutor 
de la universitat doncs per donar-li funcionalitat requeria una validació interna (qüestionari de com està feta) i 
validació externa (professorat extern al procés que omplis els diferents camps del model de fitxa per assegurar que 
no hi havia espais de confusió).  
 
 

 Accions 
Setembre 
 
 
 

·∙	  Contactar	  Antoni	  Miralpeix	  	  tema	  web	  (Wiki?	  Sites?)	  impulsor	  de	  la	  web	  Calaix	  de	  Músic	  2.0	  
·∙	  Formació	  Imeb	  sobre	  les	  noves	  tecnologies	  i	  la	  música	  
·∙	  Escrit	  -‐mail-‐	  presentació	  del	  projecte	  a	  les	  direccions	  de	  les	  escoles	  col·∙laboradores	  
·∙	  Buscar	  models	  de	  fitxes	  de	  material	  didàctic	  (Prodiemus,	  El	  Teler,	  Llibres	  UAB…)	  
·∙	  Rescatar	  ítems	  avaluació	  de	  l’escola	  per	  la	  elaboració	  de	  la	  fitxa	  
·∙	  Concretar	  el	  calendari	  de	  les	  reunions	  de	  treball	  a	  la	  UAB	  i	  crear	  la	  carpeta	  compartida	  Dropbox	  

 

Octubre 
 
 
 

·∙	  Reunió	  Cap	  serveis	  musicals	  IMEB:	  repàs	  mail	  /	  notícia	  intranet	  municipal	  bulevard	  un	  cop	  acabada	  
llicència	  /	  	  ella	  mateixa	  informa	  a	  la	  inspectora	  R.M.	  Girbau	  i	  jo	  des	  de	  la	  UAB	  a	  la	  Cap	  d’ensenyaments	  
musicals	  de	  la	  Generalitat	  M.	  Andreu	  	  
·∙	  Treball	  d’anàlisi	  de	  les	  fitxes	  recollides	  (El	  Teler/	  Graella	  Creuada	  /	  Prodiemus…)	  
·∙	  Mail	  a	  totes	  les	  escoles	  col·∙laboradores	  de	  l’ajuntament	  de	  Barcelona	  i	  d’altres	  d’arreu:	  4	  municipals	  /	  
cmmb	  /	  esmuc	  /	  Acem	  /	  vic	  /	  igualada	  /	  centre	  arts	  /	  mataró	  
·∙	  Data	  reunió	  laboratori	  11/11/2014	  

	  

Novembre 	  ·∙	  Elaboració	  d’una	  presentació	  animada	  del	  projecte	  amb	  el	  programa	  Prezi	  
	  ·∙	  Reunió	  de	  presentació	  del	  projecte	  a	  les	  4	  escoles	  EMMB,	  la	  Cap	  d’Ensenyaments	  musicals,	  	  la	  direcció	  de	  	  	  
centres	  IMEB 
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 Accions 
Desembre 
 

·∙	  Calendari	  pactat	  de	  presentació	  del	  projecte	  a	  les	  escoles	  col·∙laboradores	  al	  mes	  de	  gener	  	  
·∙	  Començar	  la	  web	  des	  de	  l’eina	  Google	  Sites	  
·∙	  Elaborar	  un	  esborrany	  de	  la	  fitxa	  
·∙	  Revisar	  ítems	  avaluació	  	  EMME	  per	  redactat	  apartats	  de	  la	  fitxa	  
·∙	  Mail	  de	  presentació	  del	  treball	  a	  la	  Cap	  d’Ensenyaments	  musicals	  de	  la	  Generalitat.	  
·∙	  Afegir	  esmenes	  a	  la	  presentació	  Prezi	  des	  de	  les	  direccions	  de	  les	  EMMB	  i	  de	  l’IMEB	  

 

Gener 	  ·∙	  Visualitzar	  la	  web	  en	  els	  diferents	  ordinadors.	  El	  Prezi	  i	  el	  projecte	  incrustats	  a	  la	  web	  
	  ·∙	  Presentacions	  del	  projecte	  a	  les	  escoles:	  EMM	  Sant	  Andreu,	  EMM	  Vic,	  EMM	  Igualada,	  EMM	  Mataró	  
	  ·∙	  Primera	  versió	  fitxa	  de	  les	  activitats	  PG	  i	  CC	  
	  ·∙	  Reunió	  	  departament	  didàctica	  ESMUC:	  	  Esmenes	  Fitxes	  PG	  i	  CC	  /	  conceptes	  clau	  diferències	  entre	  PG	  i	  CC 

Febrer 
 
 
 

·∙	  Revisar	  fitxa	  després	  de	  les	  presentacions	  a	  les	  escoles	  amb	  suggeriments	  
·∙	  Incorporar	  esmenes	  a	  l’estructura	  de	  la	  web.	  Falten	  omplir	  les	  capçaleres	  de	  les	  pestanyes	  
·∙	  Presentació	  a	  les	  escoles	  EMM	  C.	  Arts	  L’H,	  EMM	  Nou	  Barris,	  	  
·∙	  Validació	  comentada	  de	  la	  fitxa	  a	  l’ESMUC	  
·∙	  Reunió	  a	  URL	  Blanquerna:	  Millores	  i	  noves	  demandes	  per	  a	  la	  web	  (permisos,	  noticies,	  imatge...)	  
·∙	  Recollida	  de	  fitxes	  EMM	  Sant	  Andreu	  

 

Març 
 
 

·∙	  Polir	  les	  fitxes	  PG	  i	  CC	  	  i	  deixar-‐les	  com	  a	  definitives	  
·∙	  Fer	  el	  qüestionari	  de	  validació	  interna	  i	  externa	  i	  enviar-‐ho	  al	  professorat	  de	  les	  escoles	  	  
·∙	  Afegir	  les	  noves	  esmenes	  al	  web	  (notícies	  a	  la	  portada...)	  
·∙	  Resoldre	  dubtes	  llicència	  Creative	  Commons	  
·∙	  Redissenyar	  la	  pestanya	  i	  subpestanya	  activitats:	  agrupar	  subpestanyes	  instruments	  
·∙	  Començar	  a	  escriure	  capçalera	  de	  la	  pestanya	  Activitats	  
·∙	  Recollida	  de	  fitxes	  EMM	  Eixample	  

 

Abril  
 
 
 

 
·∙	  Després	  de	  l’anàlisi	  de	  la	  validació	  externa	  elaborar	  una	  fitxa	  explicativa	  de	  com	  omplir	  els	  diferents	  
camps	  
·∙	  Redactar	  el	  e-‐mail	  pels	  possibles	  participants	  i	  nous	  editors	  
·∙	  Revisar	  el	  formulari	  de	  la	  web,	  	  
·∙	  Incorporació	  de	  la	  llicència	  d’autoria	  en	  català	  
·∙	  Remodelació	  fitxa	  definitiva	  amb	  els	  Logos	  Ajuntament	  de	  Barcelona	  
·∙	  Recollida	  de	  fixes	  en	  brut	  EMM	  Sant	  Andreu	  i	  Nou	  Barris	  
·∙	  Validació	  de	  la	  fitxa	  explicativa	  
·∙	  Redacció	  capçalera	  Conceptes	  Clau	  

 

Maig   	  
	  ·∙	  Recollida	  últimes	  fitxes	  a	  totes	  les	  escoles	  
	  ·∙	  Creació	  pestanya,	  sau	  només	  visible	  per	  l’administrador,	  	  amb	  la	  presentació	  per	  a	  la	  difusió	  
	  ·∙	  Introducció	  a	  la	  web	  de	  totes	  les	  fitxes	  a	  net	  i	  passades	  a	  pdf.	  
	  ·∙	  Correcció	  de	  totes	  les	  capçaleres	  de	  les	  pestanyes	  
	  ·∙	  Últim	  disseny	  web	  amb	  noves	  imatges	  i	  logo	  EMMB	  
	  ·∙	  Format	  web	  visible	  a	  tots	  els	  dispositius	  
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Metodologia de treball  
 
 
Per desenvolupar el projecte i seguir un bon mètode de treball he elaborat un 
diari-excel de 7 pestanyes que recull totes les reunions, acords i accions 
realitzades durant el procés. 
 
Pestanyes: 

- IMEB: Reunions, mailing i acords de treball 
- UAB: Reunions i acords de treball. Llistat de totes les tasques a 

realitzar mes per mes 
- EMM: Calendari Reunions de presentació del projecte a les EMMB i 

altres escoles de música col·laboradores. Llistat amb la recollida de 
fitxes per escoles. 

- Altres Centres: reunions, mailing i acords de treball amb Blanquerna i 
Esmuc  

- Validacions: llistat de professors que han participat de la validació de 
la fitxa, instruccions, conceptes clau i funcionament web. 

- Memòria: índex i esquema amb tots els continguts de la memòria 
- Annex: llistat amb la documentació a adjuntar a la memòria 

 
Per facilitar la comunicació amb el tutor del projecte he obert un compte a 
Dropbox amb el diari-excel i 7 carpetes amb tota documentació elaborada en 
el procés de treball: siguin esborranys, correccions, imatges, presentacions... 
 
        0.     Diari (excell abans esmentat) 

1. Projecte (bases llicència estudis, projecte pdf.) 
2. Presentació escoles (presentació animada Prezi, i diapositives) 
3. Qüestionaris de validació (originals i recull de tots els testos plens) 
4. Fitxa i instruccions (originals, fitxes, i fitxes d’instruccions) 
5. Fitxes plenes (40 activitats ordenades per escoles, i per PG i CC) 
6. Materials mails (còpies dels mails més importants) 
7. Materials_web (imatges, logos, tutorials..) 

 

                               
 

Veure Annex  -1- 

DIA ASSISTENTS ACORDS

25#de#juny#2014 albert#i#carol enviar#bases#i#projecte#dx#2#/#visita#a#bcn#lliurar#certificat

23#de#setembre albert#i#carol 1.#Contactar#Antoni#Miralpeix#(web?#/plataformes?/explicar#proj.#Difusió/#colaboradors#/filtres..
albert.casals@uab.cat 2.#Escrit#presentació#i#convdidar#a#cooperar#(notícia#bulevard#/#Maria#Andreu#/#Gribau

3.#Models#fitxes#(prodiemus,#terer,#fotos#UAB,#lito.../#Mquins#elements#volem,#M#com#organitzem
4.#Treball#companya#Àfrica#i#laboratori#del#CMMB#data#dimarts#11#novembre
5.#Rescatar#ítems#avaluació
6.Data#reunions#dilluns#a#10:30#la#propera#13/10
7.#compartir#dropbox#carpeta#llicència
8.#Concertar#reunió#Núria#jene#IMEB

13#d'octubre albert#i#carol 1.#reunió#Núria#Jené#(repas#mail#/#notícia#bule#/##girbau#i#m.#Andreu#/#link#a#les#webs#escoles)
2.#ítems#avaluació#jo#què#vull#(teler,graella#creuada,#prodiemus,#redactat#apartats)#
3.#enviar#mail#a#les#escoles#colalaboradores#i#començar#a#fer#conntacte#directe#de#presentació
escoles:#4#municipals#/#cmmb#/#esmuc#/#Acem#/#vic#/#igualada#/#centre#arts#/#mataró
a#mail#acabaMlo#/#Núria#Jené….
a#clarificar#ítems#/#proposta#fitxa#recollida#M>#passar#a#l'Albert#M>#laboratori#11#/11/2014
a#enviar#mail#a#totes#escoles#colalaboradores
a#omplir#fitxa#amb#diferents#profes#(facil#i#no#ambiguo)#proces#validació#(ESMUC,#CMMB)

3#novembre albert#i#carol suspès#per#repòs#embaràs

15#desembre albert#i#carol a#Calendari#quedar#escoles#gener#presentació#prezi#i#calendari#departaments
a#Definicions#:#Activitats#/#tempora#/#Classe#Col#versus#Ped#grup
a#Començar#web#SITE
a#esborrany#fitxa
a#omplir#fitxa#amb#diferents#profes#(fàcil#i#no#ambiguo)#proces#validació#(ESMUC,#CMMB)
a#clarificar#ítems#/#proposta#fitxa#recollida#M>#passar#a#l'Albert#M>#laboratori#data?
a#Revisar#ítems#avaluació##EMME#jo#què#vull#(teler,graella#creuada,#prodiemus,#redactat#apartats)#
a#GENE:#donarMme#a#coneixer#M.#Andreu
a#Afegir#al#Prezzi#la#data#prevista#de#finalització

12#gener albert#i#carol revisar#fitxa#/visualitzar#web
pendent#redactat#descripcions#de#les#pestanyes#(online)
validar#ESMUC#Fitxa#i#laboratori#CMMB
Mail#Núria#Jené:#explicant#gene#i#calendari#escoles
Demanar#Hospitalet#telefon#Núria#Sempere#/#perseguir#mataró

2#de#febrer albert#i#carol revisar#fitxa#PG#i#CC
parlar#canvis#web
mails#a#GENE#/#NÚRIA#JENE#/#SEMPERE#fet#
Fet#Mataró,#vic,#igualada,#SA#,#EMME/#ESMUC,#NB#i#L'H#falta#CP
FALTA#validar#fitxa#aquest#dj#ESMUC#i#LABORATORI#

2#de#març albert#i#carol tenir#les#fitxes#definities#(mail)#logo#PG#i#CC#i#dos#colors
Tenir#el#qüestionari#de#validació
fer#tots#els#encapçalaments#de#les#pestanyes#site#del#11#al#22#de#febrer
fer#la#fitxa#explicativa#per#penjarMla#al#site#del#11#al#22#de#febrer
enviar#fitxa#i#questionari#validació#a#persones#de#diferents#centres#4#emmb#,#cmmb#esmuc,#mirapleix
resoldre#dubtes#miralpeix
resoldre#dubtes#Sempere#creative#comons#també#joan#FarguesM#resolt#amb#Miralpeix
afegir#instruments#genèrics#per#famílies#i#tots#insturments#a#la#pestanya#activitats
validació#interna#de#la#fitxa#que#n'omplin#alguna…
introducció#fitxa:#habits#estudi,#valors#de#relació,#desen.#Sentit#crític
posar#en#la#site#que#els#autors#paticipen#de#la#meva#llicencia#comonns#a#PARTICIA#i#tmb#pestanya#activitats

7#d'abril albert#i#carol encapçalament#pestanyes#web
fitxa#explicativa
validació#interna
crative#comons
Introducció#de#les#coses#que#no#surten#a#la#fitxa#(Albert#i#IgnasiG)
remodelar#fitxes
mails#pendents
recollida#de#fitxes#SA#i#emme#profe#per#profe
logos#i#passar#a#net#20#fitxes#que#tinc

27#d'abril albert#i#carol fitxa#explicativa#a#on#a#participa?#Un#word??#Com#un#corrector#com#es#fa?
validació#interna#més#fitxa#enviar#a#dos#profes
acabar#pestanya#conceptes#clau
passar#a#net#fitxes
recollida#profe#per#profe#mail#4#escoles#colalaboradores#(fitxa#explicativa#/#web#/#i#fitxes#buides)
Entrar#genèriques#de#tots#instruments#JA!¡
trucar#a#EDURNE#de#SA

11#de#maig albert#i#carol notificació#quan#algú#omple#questionaris#Miralpeix
passar#a#net#fitxes
mail#preparat#per#donar#respostes#amb#el#participa
mail#caps#departaments#cmmb
preparar#guió#memòria
mail#escoles#colalaboradores
seguiment#Can#Ponsic#i#Nou#Barris#quan#hagi#penjat#totes#fitxes#i#tmb#SA
conceptes#clau#Oriol
tunning#participia#amb#links#noves#pàgines
canviar#arbre#activitats#didàctiques
penjar#fitxes#ja!!!
refer#validació#interna#Africa#i#Vayreda#penjar#altre#cop#fitxa##instruccions
revisar#amb#PC#windows#el#CC#i#el#Pg#del#logo
pestanya#activitats#didàctiques#refer#una#mica#redactat#de#les#indicacions#de#com#està#muntat#per#paràgrafs

dilluns#18#maig albert#i#carol guió#memòria
diapos#presentació#IMEB#dijous#28#de#maig
correcció#web#i#conceptes#clau
seguiment#fitxes#penjades
mail#preparat#per#nous#colalaboradors
mail#miralpeix#amb#format#de#les#pagines#variable#segons#ordinador
esborrar#activitats#específiques#de#cada#instrument???
trucar#a##can#Ponsic#i#a#Nou#Barris



 
9 

Difusió del material elaborat (pendent) 
 
Per tal de donar a conèixer aquest material didàctic i posar-lo a l’abast del professorat d’arreu són imprescindibles les 
següents accions. 
 

- Presentació de la plataforma web a les Escoles Municipals de Música de Barcelona i Conservatori 
- Publicació del l’enllaç als webs de les escoles i Conservatori 
- Publicació de la finalització del projecte i l’enllaç, L’Instrument en Grup, de la web a la intranet del Institut 

Municipal d’Educació, BULEVARD 
- Enviar e-mail amb l’enllaç del web, a les escoles de música col·laboradores  
- Contactar amb l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) per demanar de: publicar l’enllaç del web a 

la plataforma de material musical FREEANGLE / enviar un e-mail informatiu a totes les escoles de l’ACEM / 
publicació de la notícia a la web de l’ACEM / Fer-ne una presentació 

- Participar al web de materials musicals de la URL Blanquerna, Calaix de Músic 2.0 
- Presentar el material al Seminari de didàctica de l’ESMUC 
- Donar a conèixer el web via e-mail a l’Associació de Conservatoris de Catalunya 
- Donar a conèixer el web via e-mail a l’EMIPAC (Associació d’Escoles de Música d’iniciativa Privada) 
- Publicació al portal web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

Recursos utilitzats 
 
RECURSOS MATERIALS 
 
Per confeccionar el web he utilitzat materials d’internet, tutorials del Google Sites així com altres pàgines d’internet 
d’usuaris particulars i que expliquen com resoldre els problemes més comuns. Em va ser molt útil una pàgina del portal 
d’Ensenyament de la Generalitat que detallava com incrustar la documentació i que quedi visualitzada a la web  (Prezi, 
Pdf, Notícies...). També, abans de decidir amb quina plataforma digital treballar (wiki, sites, blogs...)  vaig assistir al 
curs de formació organitzat per l’IMEB sobre noves tecnologies 2.0 i la música.  
 
Per elaborar la fitxa, he consultat llibres de didàctica de diferents àrees i també plataformes web de didàctica de la 
música (Prodiemus, Teler de música). També em va servir d’inspiració material didàctic musical on line, justament de 
llicències d’estudis retribuïdes per la Generalitat. Què cantem avui, Què toquem avui). Per elaborar la graella de 
continguts musicals i tècniques instrumentals de la fitxa, vaig utilitzar els ítems d’avaluació de l’escola de música 
Eixample de tots els departaments, unificant criteris i fent que esdevingui una fitxa transversal a tots els instruments. 
 
Per la presentació he utilitzat el programa lliure Prezi que dóna moltes més possibilitats d’animació i disseny que el 
Power Point. Per organitzar el material he utilitzat l’eina gratuïta DropBox que ha estat útil per poder compartir el 
material amb la resta de col·laboradors, sobretot amb el tutor del projecte.  
  
RECURSOS HUMANS 
 
Per fer el recull de 40 activitats didàctiques hi han participat més de 30 professors de les escoles de música de 
Barcelona. Aquestes activitats són cessions de recursos didàctics utilitzats pel professorat que no vol dir que en tots 
els casos siguin activitats de creació pròpia.  
 
Per validar la fitxa i les instruccions han participat un total 15 professors de les escoles; EMM Eixample, EMM Sant 
Andreu, EM Vic i EMM Igualada, i 2 tutors de la UAB i l’ESMUC responent els qüestionaris de funcionalitat del material.  
 
També he requerit alguns consells del professorat de l’EMM Eixample i de l’ESMUC per redactar la capçalera de la 
pestanya Conceptes Clau. 
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RESULTATS 

Web 
 
El web disposa de 6 pestanyes públiques més 1 d’invisible i privada per a l’administrador. 
 
· Pàgina d’Inici: Dividida en dues columnes, a l’esquerra trobem una explicació de presentació del web i 
a la columna de la dreta un espai d’anuncis recents que està enllaçada a la pestanya Enllaços i Notícies. 
· Projecte: Hi trobem una presentació animada del projecte i el pdf. incrustat de l’avantprojecte  
· Activitats Didàctiques: És la pestanya d’on penja el recull de les 40 activitats didàctiques  
· Conceptes Clau: Espai de reflexió sobre les dues metodologies de treball: Pedagogia de Grup i Classe 
Col·lectiva d’instrument 
· Participa!: La intenció del web és que el recull es vagi ampliant poc a poc amb noves activitats 
didàctiques entrades per professorat d’arreu. Seguint els passos d’aquesta pestanya et permet ser 
editor del web per publicar a la pestanya Activitats Didàctiques i Enllaços i Notícies. 
· Enllaços i Notícies: Espai per publicar materials, webs o notícies relacionades amb la didàctica de 
l’instrument. 
 
La pestanya Enllaços i Notícies està vinculada a la Pàgina d’Inici de manera que la darrera publicació a 
Enllaços i Notícies surt automàticament publicada a la Pàgina d’Inici. La idea és que la portada del web 
sigui dinàmica i activa i es vegi actualitzada a mesura que els diferents editors hi fan publicacions. 

Veure Annex  -2- 
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Pestanya -Activitats didàctiques- 
 
 
És la pestanya principal que aglutina el total de les 40 activitats didàctiques 
de l’instrument en grup. Hi ha una introducció amb orientacions sobre com 
filtrar la recerca de les activitats. També hi ha informació complementària 
de com es troba organitzada la informació a la fitxa. 
 
 
La pestanya té 3 submenús per a la cerca les activitats: 
  · Genèriques per famílies instrument:  
             corda / vent / polifònics / vent i corda 
  · Per tots els instruments:  
            són activitats que es poden fer amb qualsevol instrument adaptant la 

el material musical. 
  · Específiques de cada instrument:  

són activitats concretes i pensades per les característiques de cada 
instrument 

 
 
Per tal de facilitar la recerca de les activitats, a la pestanya Activitats 
Didàctiques hi ha una còpia amb el llistat complet de les 40 activitats.  
 
 
RESUM DE LES ACTIVITATS 

 
- Activitats per instruments:  
          · Acordió: 1   · Saxo: 1   · Piano: 3   · Violí i Viola: 1    
 
- Activitats per tots els instruments: 25 
 
- Activitats per grups d’instruments:   
          · Corda: 3   · Polifònics: 1   · Vent: 1   · Vent i Corda: 4  
 
- Activitats per pedagogies:   
          · Pedagogia de Grup: 22   · Classe Col·lectiva : 18 
 
- Activitats amb materials adjunts: 9  
 
- Activitats per nivells:  
          · Inicial: 14   · Bàsic: 17   · Intermedi: 8   · Avançat: 1 
 
- Participació per escoles:  
          · EMME: 24  · EMMSA: 10  · EMMNB: 2  · EMMCP: -   · CMMB: 4   

 
Un 80% de les fixes tenen ple l’apartat d’altres activitats complementaries, 
de variació i adaptació a la diversitat 
 

Veure Annex -3- 
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Pestanya – Participa!- 
 
 
Aquesta és una pestanya clau que dóna continuïtat i perspectiva de futur 
al projecte. Permet que el web es retroalimenti a partir de nous editors 
que publiquin noves activitats didàctiques i documentació relacionada.   
Per aconseguir-ho he utilitzat eines lliures de Google; Drive, 
notificacions i formularis. 
 
El funcionament és el següent: 

L’usuari que vol editar al web omple un formulari (des del link de la 
pestanya Participa!) i queda registrat en el Drive amb les seves 
dades. Automàticament l’administrador rep un e-mail via Google 
notificacant conforme hi ha un nou usuari que vol publicar al lloc 
web. L’administrador li envia un e-mail amb les instruccions de 
com fer les publicacions. Seguidament l’administrador, des de 
Google Sites de la web, donarà els permisos al nou usuari per tal 
pugui publicar només a les pestanyes Activitats Didàctiques i 
Enllaços i Notícies 

 
La Site està preparada per tal que cada vegada que un usuari publiqui 
una nova entrada, l’administrador rebi un e-mail que notifica els canvis 
que s’han produït al web. En el cas que de forma involuntària l’usuari 
esborri part de la informació, no només queda registrada aquesta 
entrada sinó que l’administrador, mitjançat una opció del Sites, podrà 
recuperar de l’historial la darrera versió amb tota la informació abans de 
l’incident. 
 
La voluntat és que la pàgina creixi en activitats i materials didàctics de 
forma automàtica i amb el màxim d’autonomia. 
 
Els nous col·laboradors, a banda d’incorporar noves activitats, poden 
també penjar notícies, anuncis i  materials diversos a l’última pestanya. 
La intenció és potenciar al màxim el dinamisme del web i que sigui una 
font d’informació activa.  

Veure Annex  -4- 
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Organització de les activitats i orientacions didàctiques 
 
Per aconseguir que les activitats estiguin recollides segons una mateixa línia pedagògica he elaborat unes orientacions 
didàctiques sobre els diferents camps que confeccionen la fitxa. Aquestes orientacions també ens ajuden a filtrar la 
cerca de les activitats que més ens interessen. 
 
Voldria desenvolupar i clarificar algun dels apartats que apareixen en la pestanya Activitats Didàctiques: 
 

- -Activitats Polivalents : Malgrat les activitats estan diferenciades en Pedagogia de Grup i Classe Col·lectiva, són 
fàcilment transportables d’una metodologia a l’altre, segons com enfoquem l’objectiu, el nombre d’alumnes i la 
cooperació i col·laboració d’entre ells. 

-  
- - Objectius Actitudinals: Sabent que des de la classe de grup és on té més sentit de treballar els objectius actitudinals, la 

fitxa de les activitats no recull aquest tipus d’objectius. La voluntat ha estat de compartir dinàmiques de grup a la vegada 
que es treballen competències musicals i tècniques instrumentals. Malgrat tot, hi ha un espai obert a d’Altres Aspectes a 
Treballar per possibilitar que cada professor afegeixi objectius més oberts i que troba a faltar a la graella de la fitxa. 

-  
- - Deures a casa: Aquests recursos didàctics no recullen la feina d’estudi i de treball a casa. Són activitats pràctiques i 

amb dinàmiques de grup per fer a l’aula.  
-  
- - Activitats evolutives en nivells i edats: Tot i que cada activitat està recomanada per un nivell i una edat concreta, la 

majoria d’elles també es poden realitzar adaptant les competències musicals o tècniques instrumentals a més dificultat, 
i aprofitar el  mateix recurs per l’alumnat de més edat i nivell. Per la mateixa raó majoritàriament són activitats 
transversals per a tots els instruments que només cal adaptar el material musical (partitura, cançó, ets.). 

-  
- - Destacar que les activitats de la web són cessions de recursos didàctics i dinàmiques de grup utilitzats pel professorat, 

que no vol dir que necessàriament hagin estat creades per ells, sinó que són recursos que fan servir i els funcionen bé.  



 
14 

Interpretació dels resultats 
 
 
 WEB 
  
El recurs web per incloure material didàctic de lliure accés és una molt bona eina per a difondre el material de 
manera ràpida i pràctica. Voldria destacar la utilitat d’aquest format, pel fet de posar a l’abast del professorat un 
material per accedir-hi des de qualsevol dispositiu: ordinador, portàtil, tableta, inclús mòbil. El format web sempre 
permet  bona visualització i la possibilitat de descàrrega de les activitats en pdf.  
 
La imatge gràfica del web és atractiva, polida, clara i està en consonància i en la línia de la imatge dels webs de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El fet de disposar d’una pestanya activa i en funcionament que permet al professorat d’arreu de fer-hi noves 
incorporacions autònomament, li dóna un plus al lloc web i un recorregut de futur al facilitar l’ampliació del material 
recollit. Amb el temps, noves propostes engrossiran la varietat, la riquesa, i la quantitat actual.  
 
La pestanya Enllaços i Notícies és interessant perquè dóna a conèixer altres materials, notícies o cursos relacionats 
amb les classes d’instrument en grup. El fet que estigui enllaçada amb la Pàgina d’Inici dóna moviment i vida al web, 
i que en cap moment doni la sensació de ser un espai obsolet. Aquesta pestanya està també activa pels usuaris que 
vulguin registrar-se i editar al web. 
 
Valoro molt positivament que totes les noves entrades dels nous editors quedin recollides i registrades, i que en cas 
de pèrdua del material és pugui recuperar des de versions antigues de la Site L’instrument en Grup. De la mateixa 
manera que l’administrador és qui dóna el dret d’edició, també és qui el pot retirar en els casos on no es respecti la 
línia de treball ni la filosofia del web 
 
El web i tot el material que es comparteix es troba sota el paraigua i drets d’autor de la Llicència Creative Commons 
4.0  (Reconeixement-Nocomercial-Compartirigual). En concret, això vol dir que tot el material del web pot ser utilitzat 
i manipulat sempre anunciant-ne l’autoria i mai per fer-ne negoci. Important: en el cas de fer difusió del nou material 
reelaborat sempre s’haurà de fer amb el mateix caràcter (reconeixement autoria - no comercial). 
 
FITXA ACTIVITATS 
 
S’ha elaborat de manera  que contingui la màxima informació de forma sintètica i clara. Ítems presents: continguts 
musicals, objectius tècnics instrumentals, altres aspectes, edat, nivell, instrument, materials, durada, coneixements 
previs, altres activitats relacionades d’ampliació o facilitació, font del material, descripció i resum de l’activitat. El 
resultat final és satisfactori respecte la premissa inicial.  
 
RECULL DE 40 ACTIVITATS 
  
· Malgrat que només són 40 le fitxes recollides les possibilitats de variació que ofereixen proporcionen un material 
molt més divers i complet, molt més ampli, en definitiva.  
· Es fa evident que la majoria d’activitats són de nivell Inicial o Bàsic responent a la realitat del perfil de l’alumnat de 
les escoles de música, principalment nens, que són els qui habitualment treballen amb metodologies en grup en els 
estadis inicials del seu aprenentatge. Són pocs els professors que continuen fent exclusivament classes de grup a 
nivells avançats a no ser que sigui com a complement de la classe individual. 
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                                                  VALORACIÓ 

Limitacions i dificultats 
 
LIMITACIONS LLOC WEB 
· La memòria d’emmagatzament Google Sites és limitada com sovint passa a la majoria d’eines gratuïtes. 
· El disseny gràfic està programat i automatitzat per tal que es visualitzi correctament al web. Inconvenient: no hi ha 
massa opcions de personalitzar el format de la lletra, les taules, o les capçaleres en comparació a un word. Quan es 
vol personalitzar és difícil de trobar l’ordre de les accions doncs fàcilment es desajusten les imatges, marges i 
formats establerts...  
· La plantilla de la pàgina excel no permet filtrar pel total dels ítems, només permet ordenar per ordre ascendent o 
descendent. Per aquest motiu, per exemple, he hagut de numerar els nivells de l’1 al 4.  
 
DIFICULTATS LLOC WEB  
Són dificultats que han estat resoltes però han comportat un esforç intens i una despesa de temps important 
· Trobar l’acció per ajustar automàticament la visualització de la web a tauletes, mòbils o portàtils  
· Incrustar materials Prezi, Word, Pdf, Excell i que es vegi la imatge del document a la pàgina web, i no com un enllaç 
· Activar la pestanya Anuncis amb la finalitat que es projecti automàticament a la Pàgina d’Inici 
· Visualitzar la creació de les noves pestanyes i vincular les unes amb les altres. 
· Incrustar la llicència de Creative Comons en català i no en anglès.  
· Crear una pàgina en el Drive com a resum dels resultats dels formularis enviats pels nous usuaris. 
· Activar l’opció notificacions per tal s’enviï un e-mail automàticament cada vegada que es registra un nou usuari 
· Gestió de les autoritzacions dels nous usuaris que puguin publicar unes pàgines i altres no. 
 
DIFICULTATS EN EL CONCEPTE DEL LLOC WEB 
· Trobar que les activitats siguin de fàcil recerca (un dels punts forts i atractius del web), ha estat una tasca laboriosa 
i complexa. Per aquest motiu la pestanya Activitats Didàctiques ha sofert diferents canvis alhora d’organitzar els 
submenús. No ha estat fins a la recollida de les fitxes que he vist clar quina és la millor solució per fer arribar les 
activitats fàcilment als usuaris.  
· La redacció de la capçalera de la pàgina Conceptes Clau on es diferencia la Pedagogia de Grup i la Classe 
Col·lectiva ha estat de les més delicades i controvertides. Per una banda no he volgut  crear ambigüitats entre els 
conceptes, i per l’altra que esdevingui una explicació rígida i estancada. La línia que separa aquestes dues 
metodologies és molt fina i per aquest motiu m’ha semblat que un petit esquema amb les diferències de cadascuna 
d’elles és més clarificador sense perdre’n l’essència.  
 
DIFICULTATS FITXA 
· Crear una sola fitxa prou àmplia i concreta a la vegada per a tots els instruments tenint present les  diverses 
característiques i tècniques associades. 
· Els testos de validació han alentit el procés d’elaboració de la fitxa: des de confeccionar els qüestionaris de 
validació, fer la fitxa d’instruccions, contactar amb el professorat voluntari i col·laborador a omplir el test, recollir les 
esmenes i finalment valorar quines d’elles quedaran recollides i quines no.  
· Valorar quina imatge gràfica de l’Ajuntament de Barcelona és la més idònia per posar a les fitxes ha alentit la seva 
confecció. No hem d’oblidar que una finalitat és que les fitxes les omplin professors d’escoles de música d’arreu (no 
només els que depenen de l‘ajuntament).  
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Què no he arribat a cobrir 
 
ACTIVITATS AMB TÈCNIQUES INSTRUMENTALS ESPECÍFIQUES 
 
La majoria d’activitats són genèriques per a tots els instruments. Són transversals i només quatre o cinc són 
específiques. Reflexionant amb el professorat ens hem adonat que les activitats responen més a dinàmiques de grup i 
aleshores el material musical o la tècnica instrumental passen a un segon terme. 
 
ACTIVITATS AMB NOVES TECNOLOGIES 
La majoria d’activitats posen l’accent en la dinàmica del grup més enllà del material musical que es treballa, en concret 
els rols de l’alumnat en el joc didàctic i la interacció entre ells. Per aquest motiu hi ha molt pocs recursos en el recull 
que impliquin les noves tecnologies més enllà de gravar-se, visualitzar-se, exposar materials digitals i gravacions. En 
les classes d’instrument en grup també s’utilitzen programes de música amb un ampli arxiu de partitures amb 
acompanyament, per tocar duets, trios, quartet... Treballar amb aquest programa permet disposar d’adaptacions de 
les partitures a nivells més fàcils i que soni el conjunt, tocar amb claqueta, amb acompanyament a diferents tempos, 
gravar... Tot i així donat que l’alumne està molt dirigit per l’ordinador no hi ha cap entrada en aquesta línia. 
 
XARXA PEDAGÒGICA DE LES EMM BARCELONA 
La col·laboració ha estat bàsicament de les escoles de gestió directe, Sant Andreu i Eixample. El treball per grups de 
professors ha estat interessant pel fet de posar en comú experiències docents que ens han enriquit al conjunt. En 
diverses ocasions s’ha generat debat i complicitat al explicar activitats didàctiques compartides, i en altres ocasions hi 
ha hagut mostres d’interès per aprendre’n de noves. La falta de resposta de les escoles de gestió indirecte ha fet 
impossible fer trobades en xarxa per instruments. 

Què he descobert 
 
FLEXIBLITAT METODOLÒGICA 
La realitat a l’aula fa molt difícil de separar la pedagogia de grup i de la classe col·lectiva. Per això, la majoria 
d’activitats i dinàmiques de grup del recull es poden fer amb ambdues metodologies i dependrà d’on es posi l’accent 
que en sigui una o l’altre; objectiu per a cada alumne, nombre d’alumnes per sessió, cooperació entre ells, tipus de 
repertori. Al final el més òptim per a l’aprenentatge autònom de l’alumnat és aquella rati que permeti la flexibilitat 
metodològica per aglutinar la màxima diversitat d’experiències com a bagatge del seu aprenentatge.  
 
ACTIVITATS POLIVALENTS 
La majoria d’activitats són fàcilment transportables als diferents instruments donat que les activitats recollides 
responen a dinàmiques de grup i no tant a tècniques instrumentals concretes. Per tant, les activitats són també 
adaptables a diferents tècniques, a diferents nivells i edats, en funció de la dificultat tot i seguir amb la mateixa 
dinàmica de grup o joc. Aquesta realitat flexible dóna molta sortida i recorregut  a la web. 
 
AGRUPACIONS 
En el recull s’hi troben 3 activitats per fer en les classes d’agrupació motiu que ens porta a reflexionar l’interès que 
desperta disposar d’un recull amb dinàmiques de grup per a les agrupacions. 
 
CREATIVITAT I TRANSFORMACIÓ 
És una realitat que en les fitxes queden recollides una gran quantitat d’activitats d’ampliació, variació o adaptació a la 
diversitat. Per això he descobert com a partir d’una dinàmica de grup o activitat senzilla es poden reelaborar i recrear 
noves activitats introduint petits canvis. M’adono de la importància que té la creativitat i la imaginació en la preparació 
de les activitats per tal les classes esdevinguin motivadores i gens monòtones. 
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Perspectiva de futur 
 
AUTOABASTIMENT 
Principalment fer una bona difusió del web per aconseguir que el recull continuï creixent amb noves activitats 
didàctiques relacionades amb les classes d’instrument en grup, provinents de les EMM de Barcelona i també d’escoles 
de música d’arreu de Catalunya. La pestanya Participa! permet que d’una manera fàcil, el professorat pugui publicar-
ne autònomament.  
 
NOVA DOCUMENTACIÓ 
En segon lloc, enriquir amb més documentació, propostes didàctiques, llibres, articles, notícies, webs, cursos de 
formació la pestanya Enllaços i Notícies  per complementar el recull d’activitats.  
 
PESTANYA AGRUPACIONS 
Es podria ampliar la plataforma creant una nova pestanya per incloure activitats i recursos didàctics per a les classes 
d’agrupacions; orquestres, cambres, combos, bandes, cobla, ets. Més enllà de la lectura del repertori de concert, es 
poden treballar molts continguts musicals que des de l’agrupació responen amb més sentit i interès, com per exemple: 
harmonia, polirítmies, l’escolta, afinació. 
 
DINÀMIQUES DE GRUP MUSICALS 
Com idea nova a treballar, seria interessant investigar i cercar informació sobre dinàmiques de grup per crear 
paral·lelismes i adaptacions a les classes de música, a partir d’experiències reals i pràctiques de les diferents àrees: 
llenguatge musical, agrupacions, classes d’instrument en grup, etc. 
 
 



 

 

  

Carolina Rius 
 
L’INSTRUMENT EN GRUP 
www.sites.google.com/site/linstrumentengrup 
Llicència d’estudis patrocinada per l’Ajuntament de Barcelona 
 


