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Resum (200/400 paraules) 

El present treball de fi de màster es centra en millorar l’aprenentatge i la motivació dels 
alumnes a l’aula per mitjà de la relació amb conceptes musicals, tot buscant noves maneres de 
transmetre els conceptes tecnològics. Per realitzar-lo el present treball es divideix en dues 
parts. Una primera part on s’estudia l’estat de l’art, analitzant tots els estudis que hi ha entorn a 
com la música fomenta la motivació dels alumnes, quins beneficis té la música en el procés 
d’aprenentatge dels alumnes, com la música intervé en la memòria, quines metodologies s’han 
portat a terme, la relació que les competències transversals tenen amb la música i com ha 
influït el desenvolupament de la tecnologia en aquesta disciplina. 

Per altra banda, una segona part descriu una proposta de solució per l’aula, la qual tot 
realitzant un treball cooperatiu entre alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, busca crear una 
transversalitat entre la tecnologia, la música i l’art per arribar a un resultat comú, la producció 
de sons i música. Per aconseguir-ho plantejo tres etapes: la construcció d’instruments 
musicals, la gravació i edició de la música produïda, i la realització d’un videoclip i la posterior 
publicació en un bloc. 

Finalment, destacar que la idea del projecte sorgeix de l’estada al centre de pràctiques on 
l’interès per la música i la dansa com a activitat extraescolar és molt notable entre els seus 
alumnes. 

Paraules clau (màxim 10) 

 

música motivació aprenentatge 

metodologia transversalitat Instruments musicals 

treball cooperatiu so art 

tecnologia   

 

L’especialitat que cursa l’estudiant/a ha de ser una de les paraules clau. 
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1.Introducció 
El present Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu buscar noves metodologies per mitjà 
de la música que permetin una major motivació de l’alumnat a les nostres aules. 

La idea de desenvolupar aquest TFM va sorgir el quadrimestre passat quan cercant informació 
per l’assignatura d’aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat em vaig trobar 

amb la següent afirmació del músic americà Mickey Hart
1
: 

“Odiava la ciència a l’escola secundària. ¿Per què necessitaria tots aquells conceptes? No 
m’adonava que la música era també sobre ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, tot 
en un”.  

Amb aquesta afirmació el que en Mickey ens diu és que si s’hagués adonat quan era estudiant 
que tot allò que estudiava era present i també formava part de la música hagués prestat molta 
més atenció i motivació.  

Després de tots aquests mesos realitzant les pràctiques en un centre privat concertat de 
Barcelona, m’he adonat que un dels principals motius de fracàs escolar és la falta de motivació 
de l’alumnat, debilitat que també es troba reflexada al seu Projecte educatiu de centre (PEC). 
Molts dels alumnes del meu centre de pràctiques realitzen activitats extraescolars artístiques: 
cant, dansa… i és en aquestes activitats on tenen la major motivació i il·lusió. De fet al context 
del centre escolar trobem diverses escoles de dansa i música. Si aconseguissim estendre l’art 
més enllà de les assignatures pròpiament artístiques, això tindria com a resultat una major 
motivació de molts alumnes. 

Per altra banda, i més a tall personal, la meva vida es troba lligada a la tecnologia, l’educació, 
la música i la dansa, i l’arquitectura, que no deixa de ser una forma d’expressió artística. Així, 
quan se’m va plantejar la realització d’aquest Treball de Fi de Màster, no vaig tenir cap dubte 
des d’un inici que havia d’abraçar aquestes disciplines. Evidentment, no tots els alumnes que 
em trobaré a l’aula tindran aquestes inquietuds artístiques, però intentaré transmetre passió per 
a què la canalitzin en allò que més els interessi. Les formes d’expressió artístiques han estat 
sempre present al llarg de la meva trajectòria acadèmica i m’han sigut de gran ajuda en els 
moments més difícils. Vull transmetre als meus alumnes aquesta passió artística, tecnològica, 
educativa i arquitectònica, i aquest Treball de Fi de Màster n’és la llavor.   

Els ensenyaments artístics es van incorporar a l’ensenyament obligatori a la LOGSE, tot i que 
s’aprecien mancances en la seva implantació en determinats centres educatius. Amb aquest 
treball final de màster vull presentar recursos i metodologies per a què el centre on estic fent 
les pràctiques pugui desenvolupar la vessant artística dels seus alumnes més enllà de les 
assignatures més artístiques com són la música i la plàstica. A més, es tracta de projectes 
senzills per a què qualsevol centre tingui els recursos per dur-los a terme tot incloent el 
desenvolupament de la vessant artística al seu currículum.  

En un primer moment, el meu objectiu es va centrar en introduir els conceptes musicals dins de 
l’aula de tecnologia. No obstant, després de tota la lectura i investigació portada a terme he 
decidit ampliar el marc teòric del present treball als vincles que també podem establir entre la 
música i les matemàtiques, la ciència i tots aquells beneficis que pot tenir en l’ensenyament i 
aprenentatge de l’educació secundària obligatòria. Així una idea que he après en la realització 
del Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària és la importància de la 
transversalitat dels projectes i la idea que les matèries no són compartiments estancs i hem de 
saber anar més enllà i saber transmetre-ho als nostres alumnes.   

                                                           
1
 Mickey Hart, nascut l’onze de setembre del 1943, és un músic estadounidenc conegut per haver sigut 

bateria de la banda Grateful Dead. Porta quasi seixanta anys en actiu.  
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El present Treball de Fi de Màster s’estructura en dues parts ben diferenciades. Inclou una 
primera part de recerca i investigació de diversos continguts que reforcen la música dins de 
l’aprenentatge acadèmic, per posteriorment presentar una segona part formada per un projecte 
dut a terme en part al meu centre de pràctiques la darrera part de la meva estada, que 
cohesiona tecnologia i música, tot incloent en el currículum de tecnologia una sèrie de 
conceptes musicals. A més, amb aquest projecte busco integrar els currículums de tecnologia i 
música, amb el d’altres matèries, com són la informàtica, la plàstica i la llengua. 

En darrer terme, amb aquest projecte busco el treball cooperatiu d’alumnes de diferents cursos 
de l’ESO. Un aspecte que em va cridar molt l’atenció des del primer moment del meu centre de 
pràctiques és la bona relació que hi ha entre tots els alumnes, fins i tot a l’hora de l’esbarjo 
juguen a futbol alumnes de 1r curs i alumnes de 4t curs, així que sé que és una tasca que no 
em costarà i que funcionarà correctament. Basant-me en la formació rebuda al llarg del màster, 
en escoltar experiències viscudes per docents que han aplicat metodologies de treball 
cooperatiu i en la lectura d’articles com ara: “Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el 
treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut” (1) o “Les actituds del professorat 
de l’ESO vers les pràctiques inclusives: un estudi longitudinal” (2) considero que l’Aprenentatge 

Cooperatiu incentiva la motivació i un major interès dels nostres alumnes cap a l’aprenentatge.  

Finalment voldria acabar aquesta introducció al meu TFM amb la següent cita d’Albert Einstein 
(1879-1995): 

“Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”.  

Per mitjà d’aquesta cita, Einstein volia transmetre la importància del canvi, de la renovació i 
l’evolució. Si procedim de la mateixa manera arribarem a les mateixes conclusions, així hem de 
buscar accions innovadores per mitjà de les quals arribem a resultats diferents i enriquidors.  

 

 

 

 

. 
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2. Objectius 

En la realització d’aquest treball final de màster es busca acomplir els següents objectius: 

● Millorar l'aprenentatge i la motivació dels alumnes per mitjà de la relació amb temes 
que els interessen, com és la música.  

● Buscar noves maneres de transmetre els conceptes tecnològics.  
● Ser creatius a l'aula tan com s'és en les arts. 

 

3. Definició i context del problema 

3.1. Context educatiu 

L’aprenentatge ha sigut sempre un procés dur i difícil, tant pel mestre com per l’alumne/a, no 
obstant fa anys no es disposava de la quantitat de recursos dels quals avui disposem i que ens 
permet crear noves metodologies i fer l’ensenyament quelcom més atractiu pel nostre alumnat.  

Abans, l’educació es basava en la transmissió de coneixements de forma natural i simple, en 
canvi, actualment disposem de tot un seguit de tècniques i estratègies que fan que aquesta 
transmissió de conceptes sigui més plaent pel docent i més interessant per l’alumnat, afavorint 
una participació activa i fins i tot l’aprenentatge autònom de l’alumne.  

No obstant, no sempre aquest procés d’ensenyament-aprenentatge resulta plaent i motivador, 
sinó que en moltes ocasions l’alumnat veu l’aprenentatge com quelcom avorrit i només ho fan 
perquè es tracta d’una obligació, tot desitjant finalitzar l’etapa d’educació obligatòria. Aquest fet 
pot ser degut a diversos factors: un escàs interès de l’adolescent per obtenir determinats 
coneixements de les diferents matèries, poca motivació del docent durant el procés 
d’ensenyament-aprenentatge, l’insuficient ús dels recursos educatius, el caràcter monòton en el 
procés d’ensenyament d’alguns docents o l’ambient familiar en el qual l’alumne/a es troba, 
entre d’altres.  

No obstant, actualment ens trobem en un context educatiu on poc a poc s’estan introduint a 
l’aula més recursos motivadors que afavoreixen l’aprenentatge de l’alumnat, despertant el seu 
interès i oferint-los així un aprenentatge més significatiu que connecta cada cop més amb la 
seva realitat social, les seves inquietuds i la seva vida personal.  

Aquest curs he realitzat el pràcticum en un centre privat concertat situat a un barri de classe 
mitjana/alta de Barcelona. Al voltant del centre hi ha centres comercials, hospitals i és 
destacable la presència de centres de formació artística. 

En la fase de reflexió sobre l’actuació a dur a terme en el meu TFM vaig analitzar 
detingudament el Projecte educatiu de centre (PEC) del meu centre de pràctiques, 
concretament aquelles debilitats més destacades, comentant-ho amb la directora de l’escola 
vam concloure que  les debilitats més destacades eren: 

● La falta de motivació per part de l’alumnat en algunes matèries. 
● L’eforç mínim en la realització de les tasques. 
● La fragilitat psicològica i la baixa autoestima d’alguns alumnes en la difícil etapa 

adolescent.   
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Per altra banda, el centre disposa de les següents fortaleses: 

● La presència d’un claustre identificat amb la missió encomanada i amb un sentiment 
fort de treball en equip.  

● L’ús de mitjans audiovisuals i TAC, cada vegada més emprats.  
● La implicació i disponibilitat de molts professors. 
● La formació constant del claustre en noves tecnologies i metodologies. 

 
Seguint la reflexió sobre l’actuació en el meu Treball de Fi de Màster, les primeres setmanes de 
pràctiques em vaig adonar que, tal com ja he comentat a la introducció del treball, molts 
alumnes de l’escola realitzaven activitats relacionades amb la música i la dansa en horari 
extraescolar i que això era el que realment els motivava en el seu dia a dia. D’aquesta manera 
em vaig plantejar que si introduíem conceptes musicals més enllà de la matèria de música, els 
alumnes augmentarien la seva motivació i interès en l’escola. Per altra banda, tal com 
estudiarem més endavant, amb la música aconseguim una millora de la pròpia autoestima i és 
quelcom molt important en la vida d’un adolescent, marcat pels constants canvis tant físics com 
anímics.  
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3.2. Marc legal dels ensenyaments artístics 

A continuació, faré un recorregut sobre com es van introduir els ensenyaments artístics dins 
dels ensenyaments de règim general. 

Va ser a partir del desenvolupament de la LOGSE (3/10/90) (3) a Catalunya, quan la 
introducció de les àrees artístiques en els ensenyaments de règim general va gaudir d’un 
destacat avanç. Aquest avanç el trobem tant pel que fa a la seva implementació com en la 
compatibilització dels ensenyaments de règim general amb els de règim especial.  

Per tal de tenir una visió del marc legal, s’ha fet un recull d’aquella normativa jurídica que 
regula els ensenyaments artístics i impulsa l’aparició de centres d’ensenyament integrats.  

LOGSE: 

Preàmbul 

La llei aborda, per primera vegada en el context d'una reforma del sistema educatiu, una 
regulació extensa dels ensenyaments de la música i de la dansa, de l'art dramàtic i de les arts 
plàstiques i de disseny, d'acord amb el creixent interès social que desperten, manifestat 
especialment per l'increment espectacular de la seva demanda. Diverses raons aconsellen que 
estiguin connectades amb l'estructura general del sistema i que, alhora, s'organitzin amb la 
flexibilitat i especificitat necessàries per atendre les seves pròpies peculiaritats i proporcionar 
diversos graus professionals, per tal d'assolir intitulacions equivalents a les universitàries, que, 
en el cas de la Música i les Arts Escèniques, que inclouen la Dansa i l'Art dramàtic, ho seran a 
la de Llicenciat.    

Article 41 

1. Les Administracions educatives facilitaran a l'alumnat la possibilitat de cursar simultàniament 
els ensenyaments de música o dansa i els de règim general. Amb aquest fi s'adoptaran les 
mesures oportunes de coordinació respecte a l'organització i ordenació acadèmica d'ambdós 
tipus d'estudis, els quals inclouran, entre altres, les convalidacions i la creació de centres 
integrats.  

Podem apreciar que a la LOGSE ja es parla de Centres Integrats en el seu article 41. Des de 
l’any 1991, s’ha promulgat la normativa corresponent a l’ordenació curricular dels diversos 
ensenyaments artístics, a l’organització i l’avaluació d’aquests estudis i a la regulació específica 
de les escoles que els imparteixen.  

Concretament, pel que fa a la creació d’un centre d’ensenyaments integrats artístics, a 
Catalunya es van redactar els següents Decrets de la Generalitat de Catalunya: 

● Decret 111/1997, de 13 de maig, de creació d’una escola d’educació primària i 
artística a Barcelona (DOGC 20.5.1997) 

● Decret 23/1999, de 9 de febrer, pel qual es transforma temporalment en un centre 
experimental de règim especial el centre d’educació primària i artística Oriol Martorell, 
de Barcelona (DOGC 12.2.1999) 

 
Amb l’aparició de la LOE (16/05/2006) (4) i l’elaboració de la seva normativa de desplegament, 
es van fer les adaptacions dels decrets derivats de la LOGSE. A continuació, veiem que deia la 
LOE respecte els ensenyaments artístics i la ESO: 
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LOE: 

Preàmbul 

Mereixen una menció especial els ensenyaments artístics, que tenen com a finalitat 
proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i l’ordenació dels quals no havia 
estat revisada des de 1990. La Llei regula, d’una banda, els ensenyaments artístics 
professionals, que agrupen els ensenyaments de música i dansa de grau mitjà, així com els 
d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior. D’altra banda, estableix els 
denominats ensenyaments artístics superiors, que agrupen els estudis superiors de música i 
dansa, els ensenyaments d’art dramàtic, els ensenyaments de conservació i restauració de 
béns culturals i els estudis superiors d’arts plàstiques i disseny. Aquests últims ensenyaments 
tenen caràcter d’educació superior i la seva organització s’adequa a les exigències 
corresponents, fet que implica algunes peculiaritats pel que fa a l’establiment del seu 
currículum i l’organització dels centres que els imparteixen. 

Article 23. Objectius 

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en els i les alumnes les 
capacitats que els permetin:  
 
(...)  
 
l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions 
artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

Article 47. Correspondència amb altres ensenyaments 

1. Les administracions educatives han de facilitar la possibilitat de cursar simultàniament 
els ensenyaments artístics professionals i l’educació secundària.  

 
2. Per tal de fer efectiu el que preveu l’apartat anterior, es poden adoptar les oportunes 

mesures d’organització i d’ordenació acadèmica que han d’incloure, entre altres, les 
convalidacions i la creació de centres integrats. 

En aquest aspecte, doncs, la LOE i la LOGSE no difereixen gaire en els seus plantejaments.  

L’any 2007 es va crear dins el Consell Escolar de Catalunya una subcomissió per preparar la 
seva aportació a les XVII Jornades de Consells Escolars de les Comunitats Autònomes i de 
l'Estat respecte al tema dels ensenyaments artístics. En el redactat del document final 
(Document 1/2007) (5), el Consell Escolar de Catalunya, diu: 

(...) cal impulsar centres integrats de música i dansa, perquè els ensenyaments elementals i els 
ensenyaments professionals d’aquestes arts coincideixin amb l’educació primària, l’ESO, el 
batxillerat i la formació professional, la qual cosa permet la simultaneïtat i la màxima 
coordinació de tots dos tipus d’estudis (especialitzats i no especialitzats en ensenyaments 
artístics). Cal distingir entre ensenyaments integrats i centres integrats. En aquest darrer cas, 
els diferents tipus d’ensenyaments es realitzen en el mateix centre. Al contrari, en el primer cas, 
els ensenyaments es poden cursar en centres diferents, per la qual cosa caldrà assegurar una 
coordinació d’horaris entre els dos centres; una coordinació d’espais, que sols es pot donar 
quan els dos centres esmentats es troben a prop o amb bona comunicació de transport; una 
coordinació del currículum, que abordi els aspectes de convalidacions i exempcions; que els 
projectes educatius recullin aspectes comuns i complementaris relatius als diversos estudis que 
l’alumnat realitza; i una coordinació entre el professorat que intervé educativament en l’alumnat.  
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En les situacions dels centres integrats és fonamental que existeixi un equip docent mixt, en el 
sentit que els dos tipus de professorat (el que imparteix educació primària i secundària i en 
d'ensenyaments artístics) configurin una única plantilla. De la mateixa manera, el currículum 
d’aquests centres serà integrat, és a dir, que hi ha un plantejament pedagògic únic que s’aplica 
i que tot l’alumnat del centre comparteix.  
 
Cal insistir en la importància que els centes d’educació infantil i primària i d’ESO disposin 
d’especialistes en els ensenyaments artístics i en la necessària interrelació entre els diferents 
tipus de centres. En aquest sentit, pot ser molt interessant i important que, en un mateix 
territori, existeixi una col·laboració curricular, didàctica i organitzativa entre centres 
especialitzats en ensenyaments artístics i els de “règim general” i d’educació de les persones 
adultes. 

A Catalunya La LEC (6) és la Llei que en resulta del Pacte Nacional per l’Educació, i té com a 
objectius principals les fites de l'equitat i l'excel·lència del sistema educatiu de Catalunya. 
Aquesta llei dota als centres d’autonomia per poder tirar endavant el seu projecte educatiu i 
gestionar un currículum propi. 

LEC: 

Preàmbul 

La Llei també desenvolupa l'organització de l'ensenyament i el desplegament curricular en totes 
les etapes i modalitats educatives: l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària 
obligatòria, el batxillerat, la formació professional, els ensenyaments d'idiomes, artístics i 
esportius i l'educació de les persones adultes. 

Article 59. Educació secundària obligatòria 

2. L’educació secundària obligatòria té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una 
educació que els permeti: b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement 
reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, 
personals i socials relatives a:  
 
(...)  
 
Segon. La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, 
culturals i artístics.  
 
Tercer. La sensibilitat artística i la creativitat. 

Article 65. Regulació dels ensenyaments artístics 

4. Els ensenyaments artístics s’imparteixen en escoles artístiques, centres especialitzats, 
centres superiors i altres centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa, i 
també en centres educatius integrats, que permeten als alumnes de cursar simultàniament els 
ensenyaments artístics professionals i l’educació secundària.  
 
5. L’ordenació dels ensenyaments artístics ha de fomentar les connexions amb els altres 
ensenyaments artístics que s’hi relacionen i amb els ensenyaments de règim general. 
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3.3. Música i motivació 
La música és un dels principals referents d’identificació de la joventut, l’alumnat la sent com 
pròpia. A l’actualitat, vivim en un contacte permanent amb la música, sens dubte, l’art més 
poderosament massiva dels nostres temps, i en els adolescents, aquest fet encara és més 
destacat (7). 

Diferents gèneres musicals són típicament associats amb diferents estils de roba, de parla i de 
gestos, els quals serveixen com a elements marcadors d'identitat i d’indicació del grup al qual 
pertanyen els alumnes. A més de la formació de les seves identitats orientades cap al món 
exterior, els joves utilitzen les emocions i els sentiments que expressen les cançons per 
explorar els seus sentiments i valors interns (8).  
 
Així, la música és un recurs atractiu que pot afavorir i millorar l’aprenentatge degut a la 
importància que té avui en dia a les nostres vides, i per aquest motiu convé treballar-la des de 
totes les seves dimensions, tot afavorint un apropament i gaudi del procés musical, que pot 
estar globalitzat en els altres aprenentatges de les diferents assignatures que es produeixen a 
l’aula.  

Qualsevol tema educatiu pot establir un vincle amb la música. Segons Shinichi Suzuki, 
violinista, educador i filòsof japonès, l’habilitat musical no és un talent innat, sinó una destresa 
que pot ser desenvolupada. En paraules del propi Suzuki:  

“Qualsevol nen que s’entreni correctament pot desenvolupar una habilitat musical, d’igual 
manera que tots els nens desenvolupen la capacitat de parlar la seva llengua materna” (9).   

Si fem un petit recorregut des de l’inici de l’educació dels alumnes, des de l’educació infantil és 
adequat que el nen estigui en constant contacte amb la música, per a què aconsegueixi 
desenvolupar aspectes musicals amb la mateixa fluïdesa que s’expressa verbalment i per a 
inculcar en les seves vides un progrés musical que, amb el pas del temps, arribarà a potenciar-
se en major o menor mesura.  

A més, fins als sis anys, els nens estan en ple descobriment del seu cos, per aquest motiu és 
interessant ensenyar-los que el cos és l’instrument més valuós, amb el que poden fer infinitat 
de sons, de la mateixa manera que amb la seva veu, i que a través del moviment es poden 
expressar multitud de sensacions. Tots aquests tipus d’expressions es poden desenvolupar en 
competència amb altres àrees, com poden ser l’expressió plàstica o l’expressió corporal.  

És cert, que en l’educació secundària obligatòria, etapa on es contextualitza el nostre estudi, el 
procés d’ensenyament-aprenentatge és més formal i complicat que a l’educació infantil i 
primària, però, per què no donar-li un caire més innovador i motivador per mitjà de la música? 

Tot reconeixent el poder de la música en la vida dels joves, alguns educadors han utilitzat la 

música per a millorar la participació dels estudiants a l'escola. Per exemple, es va utilitzar la 

música en un curs de sociologia de grau per ajudar els estudiants a fer una connexió personal 

amb el contingut del curs (10). Pel que fa al nivell de secundària, un altre exemple el trobem en 

una escola de secundària de Chicago on des de fa anys utilitzen la cultura hip-hop i la música 

en general per fer que  el programa d'estudis sigui més atractiu i personalment rellevant per als 

seus estudiants, en la seva majoria nord-americans, africans i llatins (11).  

 

A més de permetre una connexió personal amb la ciència i la tecnologia, la música ofereix un 
nou punt d'entrada dels conceptes científics i tecnològics. La teoria de les intel·ligències 
múltiples de Gardner (12) és àmpliament reconeguda com un concepte teòric que justifica l'ús 
de múltiples punts d'entrada d’un tema en particular. Segons la teoria de Gardner, els individus 
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no posseeixen una única intel·ligència, sinó més bé vuit o més intel·ligències, les quals són 
relativament autònomes. Cada individu posseeix un perfil diferent d'intel·ligències. En altres 
paraules, els alumnes poden demostrar una bona aptitud en certes intel·ligències, però no en 
d’altres. 
 

D’acord amb els diversos perfils d’estudiants que trobem a l’aula, amb diferents intel·ligències i 
aptituds, Gardner ens diu que els professors han de proporcionar a l’alumne una varietat de 
punts d'entrada dels temes clau, conceptes o idees. Així, fent ús d’aquestes diferents 
intel·ligències, aquests diversos punts d'entrada augmenten la possibilitat de què cada 
estudiant sigui capaç de disposar d'una força cognitiva per accedir a un tema en particular.  
 
 
Pel que fa a la intel·ligència musical, Gardner va descriure com la música pot ser utilitzada com 
un mitjà per afavorir l’ensenyament als estudiants de temes tan diversos com l'evolució, 
l'Holocaust o la història de l'art. En relació amb aquest fet, en una universitat americana uns 
estudiants de grau van realitzar un programa anomenat “Realització d’Història”, en el qual es 
treballaven esdeveniments històrics per mitjà de representacions de teatre musical. Els resultat 
va ser que aquests alumnes van obtenir millors qualificacions a l’examen final d’història de grau 
que els seus companys que no havien seguit el mètode citat i no havien emprat la música (13). 

 

A més, des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples, la música és la primera 
intel·ligència que els éssers humans desenvolupen i pot constituir un element cabdal per ajudar 
als lectors a comprendre els textos així com a crear històries. Gardner suggereix que les 
intel·ligències treballen proporcionant als éssers humans un ventall d'habilitats per resoldre 
diferents problemes. Com un nen creix a partir de la seva primera experiència amb el so (el 
batec de la mare), ell o ella comença associant música i sons a contextos i accions.  
 
És important destacar que tot i que la investigació recolza l’ús de la música com una eina eficaç 
per transmetre conceptes científics i tecnològics, no obstant trobem poques investigacions 
empíriques que hagin estudiat minuciosament l’impacte de la música en el rendiment acadèmic 
dels alumnes, més enllà dels estudis infantils i primaris (14).  
 
En darrer terme, destacar l’estudi de Governor, Hall i Jackson (15), en el qual es van trobar 
evidències sobre el fet que l’ús de la música com una eina educativa per ensenyar ciència i 
tecnologia no es limita a la seva funció com a recurs mnemotècnic, sinó que també té el 
potencial d’ajudar als estudiants de secundària a construir una profunda comprensió dels 
conceptes científics. No obstant això, aquest estudi té la mancança de què no va comparar els 
resultats d'aprenentatge dels estudiants de música i els que no.  
 
En conclusió, l’ensenyament científic i tecnològic a l’actualitat presenta una necessitat de noves 
estratègies pedagògiques per involucrar els estudiants en un nivell més personal i aprofundir en 
la seva comprensió dels conceptes científics i tecnològics. La música és una disciplina que pot 
ajudar a acomplir tots dos objectius.  
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3.4.  Beneficis de la música en el procés d’aprenentatge dels alumnes 
Més enllà del valor intrínsec de la música a les cultures de tot el món, l'educació musical té 
beneficis per als joves que van més enllà del simple camp musical. Molts professors i 
investigadors han justificat la incorporació de la música en el seu mètode d’ensenyament cap 
als alumnes. L’organització americana The Arts Education Partnership (AEP)

2
 va revisar un 

extens cos d'investigació per identificar d'alta qualitat els estudis basats en l'evidència que 
documenten els resultats de l'aprenentatge associats amb una educació a través de la música. 
Els resultats van demostrar de manera concloent que l'educació musical proporciona als 
estudiants les habilitats fonamentals per a aprendre, per assolir els objectius requerits en altres 
matèries acadèmiques, i per desenvolupar les capacitats, habilitats i coneixements essencials 
per a l'èxit de tota la vida. En relació a aquest contingut trobem la següent cita de Confucius:  

“Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without”.  

A continuació exposaré quins són els beneficis que l’educació musical proporciona als alumnes 
en el seu procés d’aprenentatge:  

● L’educació musical prepara als estudiants a aprendre: 
○ Millora la seva capacitat motora 

La funció motora constitueix la capacitat d’usar petits, aguts moviments musculars per 
escriure, utilitzar un ordinador, i realitzar altres activitats físiques essencials per 
l’aprenentatge a l’aula. Les parts del cervell associades a la funció sensorial i motora 
són desenvolupades a través de la instrucció musical, i els joves entrenats musicalment 
tenen millor funció motora que els no entrenats musicalment (16, 17).  

○ Prepara la ment per a l’assoliment d’objectius 
Els complexos processos matemàtics són molt més accessibles a aquells estudiants 
que han estudiat música perquè les mateixes parts del cervell emprades en el 
raonament matemàtic s’enforteixen per mitjà de la pràctica de la música. Per exemple, 
a Estats Units els estudiants que estudiaven música a la middle school van tenir 
puntuacions significativament més altes a àlgebra que els seus companys que no 
estudiaven, ja que els seus cervells ja estaven acostumats a treballar amb els 
processos emprats en les matemàtiques complexes (18). 

○ Treballa la memòria necessària en treballs superiors (exàmens…) 
Treballar la memòria constitueix la capacitat de mantenir control mental i manipular 
l’informació per tal de completar tasques d’ordre superior, com ara el raonament i la 
resolució de problemes. S’ha trobat que els músics tenen un millor treball mental que 
aquells qui no són músics. Els músics són més capaços de mantenir el control mental 
durant la memòria i recordar tasques, molt probablement com a resultat de la seva 
llarga formació musica (19, 20). 

○ Cultiva millor habilitats de pensament 
Les habilitats de pensament tals com el raonament abstracte són essencials per a la 
capacitat de l'alumne d'aplicar els coneixements i visualitzar solucions. Estudis han 
demostrat que els joves que fan classes de piano tenen una major habilitat de 
raonament abstracte que els seus companys, i aquestes habilitats milloren amb el 
temps si es duu a terme una formació sostinguda en música (21). 

 

● L’educació musical facilita l’assoliment de fites acadèmiques: 
○ Millora la memòria i la retenció d’informació verbal 

La formació musical desenvolupa la regió del cervell responsable de la memòria verbal, 

                                                           
2
 AEP és una xarxa nacional d'organitzacions dedicades a la promoció de les arts a l'educació mitjançant 

la investigació, la política i la pràctica. La seva visó és que tots els estudiants en els Estats Units tinguin 
èxit a l'escola, a la feina i a la vida com a resultat d'una educació d'alta qualitat a  través de les arts. 
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la repetició i retenció de les paraules en la comunicació oral, que serveix com a base 
per retenir informació en totes les assignatures acadèmiques. Estudiants de música als 
quals se’ls va fer un test de memòria verbal van presentar una major retenció verbals 
que aquells que no estudiaven música (22).  
 

○ Millora el rendiment en matemàtiques 
Aquells estudiants que estudien música superen als companys que no l’estudien en les 
avaluacions de matemàtiques, i l’avantatge que la música proporciona una major 
milloria en el temps. Aquestes conclusions són vàlides independentment de la seva 
condició socioeconòmica i raça (23). A més, els alumnes que estudien algun instrument 
ho fan millor a àlgebra (24). 

○ Millora les habilitats lectores i l’aprenentatge de l’anglès 
Aquells estudiants que estudien música superen als companys que no l’estudien en les 
avaluacions d’escriptura, d’utilització de recursos informàtics, lectura i correcció 
ortogràfica dels textos. Els guanys assolits en els estudiants de música van creixent 
amb el temps (25). 

○ Millora la puntuació mitjana del SAT (test estandaritzat emprat en les 
admissions d’escoles als Estats Units) 

SAT és un test estandaritzat dissenyat per mesurar la preparació dels alumnes per 
arribar a la universitat. Un anàlisi portat a terme durant 10 anys en la realització 
d’aquestes proves va demostrar que aquells estudiants que van dur a terme una 
educació musical durant quatre anys van assolir les puntuacions més elevades a 
matemàtiques i llengua als exàmens SAT, però sobretot, aquells estudiants que havien 
rebut educació musical puntuaven en general millor a les proves que aquells que no 
havien rebut aquest tipus d’educació (26). 

 

● L’educació musical desenvolupa la capacitat creativa per tenir èxit a la vida: 
○ Augment la nitidesa de l’atenció de l’alumne 

La habilitat de prestar atenció, fixar un focus visual, escoltar activament i mantenir-se 
concentrat en una tasca concreta, és vital per assolir l’èxit acadèmic. Aquesta habilitat 
la desenvolupem en edats precoces i a mesura que madurem la anem refinant i 
millorant. La formació en edats precoces en música instrumental millora aquestes 
habilitats d’atenció, mentre que la continuació d’aquesta educació a l’adolescència 
reforça i enforteix les habilitats citades (27). 

○ Enforteix la perseverança 
La perseverança es defineix com aquella habilitat de continuar treballant cap a 
l’assoliment d’un objectiu encara que es presentin obstacles en el camí. Es 
desenvolupa i s’enforteix per mitjà de l’educació musical. Aquells estudiants que reben 
lliçons musicals mostren una major perseverança en la resolució de tasques que els 
seus companys que no les reben. En els fonaments de la perseverança trobem la 
motivació, el compromís i la persistència, tots trets definidors d’un individu creatiu (28). 

○ Motiva als estudiants a ser creatius 
Els treballadors van identificar la creativitat com una de les cincs habilitats més 
importants per assolir un èxit professional. L’educació musical ajuda a desenvolupar 
l’originalitat i la flexibilitat, que constitueixen elements clau en la creativitat i la 
innovació. Els graduats en estudis musicals van concloure que la creativitat, el treball 
en equip, la comunicació i el pensament crític són habilitats i competències necessàries 
en el seu treball, independentment de si estan treballant en la música o en altres camps 
(29). 

○ Proporciona millors hàbits d’estudi i d’autoestima 
Un estudi realitzat entre titulats en alguna disciplina musical durant l’institut i altres que 
no, va demostrar que aquells titulats mostraven una major seguretat a l’èxit universitari 
que els que no. Els estudiants de música tenen hàbits com la pràctica i l’estudi intens 
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que després són capaços de generalitzar i expandir a altres àrees acadèmiques i 
social, a aspectes emocionals i que contribueix a una major autoestima de l’estudiant i 
una major predisposició cap a l’èxit (30). 
 

En darrer terme, els següents estudis (31) van demostrar que els records són més sòlids quan 
es troben vinculats amb un estat emocional. Aquest fet es pot traduir en què la càrrega 
emocional de la música pot millorar la capacitat dels estudiants per recordar els continguts 
acadèmics. De manera més general, la música pot modular l'excitació dels estudiants en l'àmbit 
acadèmic. A més, hi ha estudis que evidencien que la repetició ajudada de música millora la 
memorització de fets històrics (32). A més, emprar regles mnemotècniques acompanyades de 
música ens ajuda a la memòria verbal i milloren la plasticitat cerebral. 
 
Per continuar aquest estudi sobre els beneficis de la música en l’aprenentatge m’agradaria 
estudiar el model present a Austràlia (33). A Austràlia, el currículum d'arts, que inclou la dansa, 
el teatre, els mitjans audiovisuals, la música i les arts visuals, en escoles constitueix una àrea 
clau en el pla d'estudis d'aprenentatge del país. Així, el currículum australià estableix de forma 
clara que els joves australians tenen ple dret de participar en les Arts i “han de tenir l’oportunitat 
d’experimentar els coneixements i les habilitats que aquestes els hi proporcionen” (34). Pel 
currículum australià es tan important l’aspecte artístic que fins i tot els cursos de formació de 
professorat a les universitats australianes inclouen obligatòriament alguna disciplina artística, 
fet que no succeeix per exemple al nostre país.  
 
Malgrat tots els estudis que documenten els innombrables beneficis de la música a l'educació, 
molts investigadors han assenyalat que la música continua tenint en el sistema educatiu una 
prioritat baixa, fet que s’hauria de canviar (35).  
 
L’any 2013, el document Inquiry into the benefits and potential of music education in Victorian 
schools va destacar la importància de l’educació musical a les escoles i va recomanar una guia 
de suport a les escoles per assolir una educació musical seqüencial i en profunditat (36).  
 
En darrer terme, encara que ja s’ha esmentat amb anterioritat desitjaria profunditzar en l’anàlisi 
de com la música millora el rendiment matemàtic dels alumnes. Tenim diversos estudis que  
proporcionen informació sobre com la integració de la música amb les matemàtiques a l’aula 
millora les habilitats de conducta, emocionals i organitzatives dels alumnes. Com a exemple 
trobem investigacions que demostren que l’estudi de la música instrumental ha ajudat als 
estudiants a comprendre les habilitats matemàtiques, especialment el desxiframent de dades, 
patrons i grups específics. S’han realitzat diversos estudis en departaments de matemàtiques 
d’instituts que empraven un currículum de matemàtiques integrat amb la música. El resultat 
d’aquests estudis va reflexar una millora en les qualificacions de matemàtiques quan els 
docents feien ús de conceptes musicals per transmetre els coneixements matemàtics. Per tant, 
van fomentar la idea de què els estudiants que estudiaven música sobresortien a l’aula de 
matemàtiques. Tot i que la música ha sigut històricament considerada com una forma d’art 
emocional o estètica, aquestes investigacions mostren que la música té vincles amb altres 
camps acadèmics, particularment amb les matemàtiques. 
 

D’aquesta manera les matemàtiques i la música tenen una especial connexió degut al fet que 
ambdues operen mitjançant la comprensió i manipulació de diferents patrons. L’estudi de la 
música instrumental, tal com ja s’ha citat, estimula aquella part del cervell que s’empra en els 
raonaments matemàtics. Aquesta estimulació de la part matemàtica del cervell es produeix 
perquè les seccions del cervell emprades per resoldre problemes matemàtics es localitzen a 
prop  de les parts del cervell utilitzades per desxifrar la notació musical.  
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Per altra banda, les investigacions portades a terme per Schlaug, Norton, Overy i Winner l’any 
2005, van reforçar la idea de què les notacions emprades per la música i les matemàtiques 
eren extremadament similars. Aquests autors també van cercar que l’estudi d’instruments de 
teclat, vent i percussió va millorar les habilitats de lectura en els estudiants (37).  

 

També és destacable que la majoria de defensors de l’ús de la música a l’aula citen el treball 
del filòsof americà John Dewey

3
, tot emfatitzant que l'aprenentatge s'ha de basar en 

l'experiència personal i que la cultura pròpia d'un estudiant ha de ser una força de guia en la 
seva educació (38).  
 

3.5.  Música i memòria. Metodologies 
Encara que ja s’ha treballat amb anterioritat, en aquest apartat s’aprofundirà en la relació de la 
música i la memòria, i s’exposaran algunes metodologies emprades a l’aula. La pregunta que 
ens plantegem és: la música ens ajuda en la memòria acadèmica? Es tracta d’una qüestió que 
a preocupat a molts investigadors atrets per estudis que documenten els beneficis de la música 
en la memòria a llarg termini (39). Si ens basem en els resultats de diversos experiments, 
sembla ser que el simple fet de presentar un text de forma musical no millora la retenció de les 
paraules respecte el text en la seva forma original (40). No obstant, sembla ser que la música 
millora la retenció memorística quan es produeix una repetició i té una càrrega emotiva sobre 
l’oient. 
 
Arribats a aquest punt podem plantejar-nos que tot això és clarament d’interès pels estudiosos 
de la ciència de la memòria, però quin impacte té aquesta troballa pels educadors? Pels 
docents, la memorització de la informació verbal, ja sigui per mitjà de la música o de qualsevol 
altre mitjà, no és un objectiu d'alt nivell a l’educació. No obstant, pot explicar la popularitat de 
cançons sobre ciència entre els estudiants d’infermeria i medicina, els quals han de memoritzar 
grans quantitats d’informacions (41).   
 
Tot i que la idea d’emprar la música per ensenyar altres assignatures no és una idea nova (42), 
continua sent una idea un tant controvertida. Molta d’aquesta controvèrsia va sorgir als anys 
noranta, durant l’augment de la popularitat de l’anomenat currículum integrat. La idea d’emprar 
la música per ensenyar ciència havia estat criticada per dos motius: la marginació de l’educació 
musical i la limitació i la trivialització de l’educació científica (43).  
 
L’investigador Bresler (44) va dividir la integració de les arts a l’aula en 4 estils bàsics: 

● La integració subordinada: consisteix en emprar conceptes d’art per animar 
l’explicació d’altres matèries i pot dur-se a terme per professors amb un limitat bagatge 
musical.  

● La integració afectiva: amb l’objectiu de millorar i fomentar el sorgiment de les 
emocions i la creativitat dels estudiants.  Com a exemple trobem tocar música durant 
els descansos entre matèries. 

● La integració social: compleix una funció de fomentar el sentiment de comunitat. A tall 
d’exemple cantar l’himne nacional a les reunions escolars.  

● La integració per la igualtat: consisteix en situar les arts i les assignatures 
acadèmiques en el mateix rang d’importància. Com a exemple, analitzar el treball de 
compositors en un context històric determinat. 

  

                                                           
3
 John Dewey, (Burlington, Vermont, 20 d’octubre del 1859 - Nova York, 1 de juny del 1952) va ser un 

filòsof, pedagog i psicòleg estadounidenc.  
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Estudis realitzats en escoles americanes han demostrat que la integració social i afectiva s’ha 

emprat àmpliament pels educadors i és considerada de molt valor pels investigadors.  

 
Hi ha molts estudis que reflexen una diversitat d’exemples d’educadors emprant la música per 
ajudar en educació de caire no musical. La música ha sigut emprada per ensenyar a estudiants 
de diverses edats des de preescolar fins a estudis universitaris, encara que és més comú 
emprar-la en l’educació primària i secundària.   
La música ha estat emprada en moltes disciplines acadèmiques des de la sociologia fins a la 
ciència, encara que de maneres molt diverses. Trobem un estudi que divideix exemples 
pràctics de l’aplicació de la música a l’aula en tres grups: la música com a rerefons, la 
instrumentalització com a analogia, i les lletres com a contingut. Encara que “la música com a 
rerefons” pot tenir alguns beneficis afectius, i la “instrumentalització com a analogia” pot ser una 
bona eina per a un grup determinat de matèries o lliçons, “les lletres com a contingut” sembla 
ser la més dinàmica, flexible, i efectiva eina per ensenyar moltes matèries, incloses aquelles 
amb continguts científics i tecnològics. A continuació, estudiarem cada cas: 
 
La música com a rerefons 

La música ha sigut emprada molt sovint a l’aula per raons afectives més aviat que per ser una 
eina d’aprenentatge explícita. Molts professors han documentat que tocar música abans i 
després de la classe a ajudat als estudiants a relaxar-se i a millorar el seu humor (45). 
Un d’ells, James (46), estava particularment apassionat amb l'ús de la música com una eina de 
"farciment" durant la realització de debats en petits grups a l’aula amb l’objectiu d’omplir les 
pauses incòmodes i fer que els estudiants se sentissin més còmodes.  
 
No obstant, encara que professors i estudiants han documentat una millor motivació i humor 
gràcies a la utilització de música de rerefons, trobem una escassa evidència de què la música 
de rerefons millori el rendiment acadèmic (47). El suposat "Efecte Mozart" (l'afirmació que ens 
diu que tocant a Mozart es millora de forma única el raonament espacial) ha estat desacreditat 
en gran part a causa de la manca d’uns resultats clars i d’un anàlisi pobre (48).  
 
La instrumentalització com a analogia 
La tècnica d’emprar la part instrumental, però no la lletra, d’una cançó com a exemple o 
analogia d’un concepte tècnic va ser utilitzada per ensenyar conceptes a matemàtiques (49), 
física (50) i literatura (51). Com a exemple, els nostres alumnes poden escoltar i crear música 
amb l’objectiu d’explorar i analitzar la física del so (52).  
 
La lletra com a contingut 
Focalitzar-se en la lletra d’una cançó amb l’objectiu d’introduir o complementar una lliçó 
consisteix en la més efectiva i dinàmica manera d’emprar la música com una eina educativa. 
Degut a la flexibilitat i diversitat d’aquesta tècnica, és millor dividir-la en: cançons populars, 
cançons originals i paròdies. 
 
Cançons científiques 
Greg Crowther és un dels principals erudits en aquest camp, qui ha realitzat un llarg catàleg de 
cançons de temàtica científica i matemàtica per a què els professors les emprin a l’aula (53). 
Tot i que està en les primeres etapes de la realització dels seus propis estudis empírics, el 
treball que ha publicat fins ara se centra en la revisió dels beneficis teòrics i el suggeriment de 
futures línies d’investigació (54). 
  
Matthew Cirigliano, un altre investigador de la matèria, va seguir una altra perspectiva, tot 
reconeixent la utilització generalitzada de cançons de ciències a les classes de medicina i 
infermeria de la universitat. Així, utilitzant els anàlisis de la plataforma Youtube, va explorar 
quins grups estaven visualitzant vídeos de ciències, concloent que molts vídeos eren 
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visualitzats per grups d’entre 45-55 anys, més que no pas estudiants joves. Matthew va 
interpretar que aquest fet es produïa perquè els vídeos eren visualitzats per professors en 
donar les classes i no per estudiants preparant-se exàmens (55). Tant Crowther com Cirigliano, 
han promogut una major investigació dels impactes educatius reals en l’ús d’aquestes cançons.  
 
Els dos estudis que han anat més enllà en la documentació dels impactes d’aquestes cançons 
són un estudi qualitatiu portat a terme per Donna Governor (56) i l’estudi de Lodge McCammon 
(57).  Entrevistant estudiants i professors que empraven música a les classes de ciència, 
Governor va trobar que la gran majoria dels estudiants (59 de 60) mostrava una actitud positiva 
envers l’ús de la música per ensenyar ciència. Els estudiants van declarar que les cançons 
captaven la seva atenció, els involucraven amb la lliçó explicada, i contribuïen a una 
experiència d’aprenentatge més profunda. Una de les raons més citades va ser la innovació en 
la realització de les lliçons que motivava i captava l’atenció dels alumnes. Tot i que Governor va 
considerar aquest fet com quelcom positiu, s’ha de mostrar una atenció acurada al paper de la 
innovació. Així els estudiants poden mostrar-se entusiasmats davant d’un vídeo musical però 
simplement degut a que és quelcom nou i diferent, i no per una atribució musical. No obstant, 
Governor no va mesurar l’assoliment acadèmic per mitjà de la utilització d’aquest mètode, sinó 
que ella només va realitzar entrevistes als docents.  
 
McCammon va realitzar un bon complement al treball de Governor, el qual sí va realitzar un 
mesurament del rendiment dels alumnes. 
 
Ell va treballar amb un docent d’una escola americana de secundària per crear una cançó 
sobre química adaptada a les lliçons del professor. Posteriorment, va dividir aleatòriament la 
classe del mestre en dos grups: un grup que va realitzar les activitats centrant-se en profunditat 
en la cançó, i un altre grup que no va participar amb la cançó. El resultat va ser que el 
rendiment en una prova de química va ser superior en el grup que havia emprat la cançó, a 
més, aquests alumnes van augmentar la seva motivació i compromís envers la matèria. 
McCammon va escriure que: 
 
“L’ús de la música com a eina per l’aprenentatge pot ser realitzat per qualsevol docent amb 
l’objectiu de crear una emocionant i motivadora atmosfera on els estudiants activament 
participin i aprenguin a valorar la seva experiència a l’aula”. (58).  
 
Els estudis de McCammon i Governor proporcionen evidències de què l’ensenyament de la 
música proporciona beneficis als alumnes més enllà de la simple memorització. Ells defensen 
que, a més dels beneficis socials i afectius, la música pot ajudar a ensenyar i mostrar 
l’investigació científica com un procés i forma de pensament en lloc d’un conjunt de fets per ser 
memoritzats. Això és important, ja que facilita la comprensió de l'estudiant de la recerca 
científica i el procés de construcció del coneixement científic, els quals són reptes fonamentals 
en l’educació científica moderna.  
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3.6. Relació competències transversals amb la música 
La incorporació de les competències bàsiques al currículum de la LOE en el Reial Decret 
1631/2006 ha sigut una gran empenta i oportunitat per a què els professors realitzin un canvi 
en la seva metodologia docent. És important destacar el paper que té la música en l’assoliment 
d’aquestes competències bàsiques. En aquest punt és destacable la informació publicada en la 
Revista del ITE “Red Educativa Musical” sota el títol: Treballar les competències bàsiques a 
través de la música (I) (59) i Treballar les competències bàsiques a través de la música (II) (60). 
Es tracta de dos articles escrits per Noemí López on s’exposen de forma clara els aspectes 
més importants de les competències bàsiques aplicades a la matèria de Música. A continuació, 
exposaré la contribució que la música aporta al desenvolupament de les vuit competències 
bàsiques: 

● Competència en comunicació lingüística: aquesta competència fa referència a la 
utilització del llenguatge com a eina de comunicació oral i escrita, d’organització 
d’idees, emocions i conductes. L’aprenentatge musical contribueix al desenvolupament 
d’aquesta competència en la majoria de les activitats que es realitzen a classe ja que 
els alumnes han de conèixer i emprar un vocabulari musical específic. A més, també es 
treballa amb el llenguatge en la interpretació vocal de cançons, en la lectura de 
partitures i en l’expressió d’idees, opinions i emocions relacionades amb les diverses 
manifestacions musicals.   

● Competència matemàtica: aquesta competència fa referència a l’habilitat per emprar 
raonaments matemàtics. Dins de les activitats musicals contribueixen notablement a 
desenvolupar aquesta competència l’anàlisi i la lectura de partitures, ja que el ritme 
musical està basat en les figures musicals relacionades entre sí per una proporció 
matemàtica la unitat de la qual és el pols. També podem adquirir la competència 
matemàtica treballant altres conceptes com els intervals, l’harmonia, els fonaments 
físic-matemàtics del so, etc.  

● Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: aquesta 
competència capacita a l’alumne per desenvolupar-se en àmbits com la salut, el 
consum i la tecnologia que ens envolta. L’aprenentatge musical contribueix al 
desenvolupament d’aquesta competència ja que el soroll i la contaminació acústica és 
un tema que es treballa en tots els nivells. A més, durant la interpretació de les obres 
s’incideix en la necessitat d’evitar el soroll, tocar amb musicalitat, cuidar la veu i 
aconseguir hàbits musicals saludables.   

● Competència digital i de tractament de la informació: aquesta competència 
consisteix en disposar d’habilitats per cercar, processar i comunicar informació i 
aprendre a transformar-la en coneixement. Per a desenvolupar aquesta competència 
els alumnes empraran les TIC en els processos d’aprenentatge. Totes les activitats 
musicals es poden treballar en aquest entorn.   

● Competència social i ciutadana: aquesta competència fa possible comprendre la 
realitat social en la qual vivim. La música contribueix a aquesta competència fomentant 
la participació en activitats relacionades amb la interpretació i la creació col·lectiva ja 
que aquesta requereix un treball cooperatiu, el qual representa una oportunitat per 
adquirir habilitats en el moment de relacionar-se amb les persones del voltant. Tots 
sabem que la majoria, per no dir totes, de les activitats musicals requereixen la 
formació d’un equip: tocar, cantar, ballar... amb la qual cosa observem que qualsevol 
plantejament didàctic vinculat amb aquestes activitats contribuirà al desenvolupament 
de la present competència.    

● Competència cultural i artística: aquesta competència promou la capacitat de 
comprendre, apreciar i valorar les manifestacions musicals i culturals que ens envolten, 
per mitjà d’experiències sensorials. Resulta evident que la música contribueix a 
desenvolupar aquesta competència, malgrat això es poden destacar certes activitats: la 
interpretació col·lectiva, l’escolta activa i la posterior interpretació d’obres de diversos 
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estils musicals per incentivar l’aprenentatge d’altres cultures, i la estimació i 
consideració de la creativitat musical per l’expressió d’idees.  

● Competència per aprendre a aprendre: aquesta competència fa referència a 
l’habilitat de l’alumne per iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent 
de manera autònoma en relació amb els propis objectius i necessitats. Les activitats 
musicals fomenten habilitats i destreses essencials per l’aprenentatge com són 
l’atenció, la concentració i la memòria. Les interpretacions musicals i la seva gravació 
són especialment interessants ja que l’alumne necessita desenvolupar la capacitat 
auditiva per assimilar l’obra, identificar els seus elements i conèixer-la a fons.     

● Iniciativa i autonomia personal: aquesta competència fomenta l’adquisició de la 
pròpia consciència i dels valors i les actituds que cadascú tenim. Representa convertir 
les nostres idees en accions assolint la habilitat de planificar i portar a terme projectes. 
Tant la interpretació musical conjunta com la composició i la realització de tasques 2.0 
són activitats que contribueixen notablement al desenvolupament de la iniciativa i 
l’autonomia personal, per mitjà del treball col·laboratiu i la capacitat per gestionar els 
projectes, a més de desenvolupar capacitats com la perseverança, l’autocrítica i 
l’autoestima.    

 

3.7. Relació de la música amb el desenvolupament tecnològic 
La relació de la música amb el desenvolupament tecnològic és tan antiga com la pròpia 
existència del fenomen musical. Des del precís moment en el qual l’home va enginyar una 
forma a través de la qual produir sons que li resultessin agradables emprant mitjans i 
instruments que no formessin part de la seva pròpia naturalesa; des d’aquell punt en el qual la 
veu i el propi cos de l’home deixen de ser les úniques fonts de producció musical, s’inicia un 
camí d’instrumentalització de la realitat. En aquell precís moment es va originar la relació entre 
la música i el desenvolupament tecnològic. 

La relació entre la música i la tecnologia és tan estreta que ha transformat profundament no 
només les estructures de creació, producció i consum musical, sinó que és un estímul 
generatiu incessant de l’escenari educatiu i cultural en el qual vivim. Veritablement, si ens 
mostrem cecs davant d’aquest fenomen és com si no volguéssim creure una realitat, la nostra, 
en la qual hem de viure tot gaudint de les possibilitats que ens ofereix. 

Així, les noves tecnologies de la informació i la comunicació suposen un pas transcendental, 
les seves aplicacions i la incidència social d’aquestes, cobreixen tots els àmbits relacionats 
amb el fenomen musical: des de la interpretació, a la composició, fins a l’àmbit del consum i 
l’oci musical. Per tant, i com no pot ser d’altra manera, l’educació musical va adaptant-se a 
aquesta nova realitat caracteritzada per l’emergència dels seus processos i dels seus 
productes. 

Com és evident, l’aparició i utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació han 
representat una veritable revolució i evolució en els sistemes de producció, composició, 
interpretació, mediació i consum musical. Tant és el canvi que resulta difícil acotar la dimensió 
que representen les noves tecnologies dins dels processos creatius musicals. La gran capacitat 
d’accés, el control i la manipulació de la informació, els procediments de síntesi, els sistemes 
de gravació digital, el recursos a la xarxa, o les possibilitats didàctiques dels nous suports i 
canals interactius, han modificat per complet, les tècniques de representació virtual sonora, i 
han dibuixat un nou camí per la interpretació, la composició, l’audició i la didàctica musical.         

El tret fonamental de les noves tecnologies rau en la quantitat de possibilitats que 
proporcionen, un horitzó ple de nous recursos i materials. El músic actual s’ha vist obligat a 
ampliar la seva perspectiva sobre la música tot convertint-se en un creador multimèdia. Amb la 
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tecnologia s’ha materialitzat la cerca de noves metes sonores (61). 

La introducció de les TIC en la educació i la didàctica musical han modificat progressivament 
alguns dels models i dinàmiques educatives, les relacions entre els agents educatius i, d’una 
manera destacada els processos d’aprenentatge i coneixement. L’ús de les TIC a l’aula han 
afavorit el disseny d’un ensenyament individualitzat que satisfà la diversitat dels alumnes en 
funció de les seves necessitats, la presentació de models atractius d’ensenyament que emprin 
les possibilitats multimèdia dels nous suports o la proposta de tasques en funció del grau de 
consecució dels objectius.    

En el projecte plantejat per l’alumnat que ocupa la segona part d’aquest TFM, els joves 
empraran programes de gravació i edició d’àudio i vídeo, que els aproparan en primera persona 
a aquesta relació entre la música i el desenvolupament tecnològic presentada en aquest 
apartat.  
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4. Descripció de la solució 
A continuació, es presenta el projecte de caire transversal per mitjà del qual es vol establir un 
vincle entre la tecnologia i la música. No obstant, es tracta d’un projecte per mitjà del qual 
s’integren múltiples currículums: tecnologia, música, informàtica, plàstica i llengua. A més, es 
busca un treball cooperatiu que involucri alumnes de diferents cursos de l’ESO, tal com ja s’ha 
esmentat a la introducció del treball.    

4.1. Material per al professorat 

4.1.1. Introducció. Currículums de les matèries que hi intervenen 

Es tracta d’un projecte transversal que sota el nom: Podrem produir música partint de zero? 
pretén integrar els currículums de tecnologia i música, en primer terme, informàtica, plàstica i 
llengua, tot promovent el treball cooperatiu entre alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. Així, es 

treballaria dins del currículum de cada curs els següents continguts curriculars: 

Currículum de tecnologia (62) 

● 1r d’ESO 
○ Bloc curricular 1: El procés tecnològic (CC17, CC24, CC25). Amb el qual es 

treballen els següents continguts curriculars: 
■  El procés tecnològic. Les seves fases. 
■ Anàlisi del problema a resoldre. 
■  Recerca d’informació mitjançant eines digitals. 
■ Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació 

problema. El projecte i la memòria. 
■ Execució del projecte. 
■ Avaluació del projecte. 
■ Comunicació del projecte i del procés mitjançant aplicacions digitals. 

 
○ Bloc curricular 3: Disseny i construcció d’objectes (CC17, CC19, CC21 i 

CC24). Amb el qual es treballen els següents continguts curriculars: 
■ Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i formes. Funcionalitat i 

ergonomia. 
■ Representació d’objectes: escales, acotacions i croquis. 
■ Instruments de mesura bàsics. 
■ Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic. 

Normes de seguretat. 
■ Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, 

eines i tècniques.  
■ Disseny i construcció d’un objecte senzill. 
■ Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.  

 
● Bloc curricular 4: Materials (CC17, CC19 i CC23). Amb el qual es treballen 

els següents continguts curriculars: 
■ Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta.  
■ Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge.  
■ Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, 

eines i tècniques.  
■ Disseny i construcció d’un objecte senzill. 
■ Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes. 
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● 2n d’ESO 
○ Bloc curricular 1: El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) 

(CC17,CC24 i CC25). Amb el qual es treballen els següents continguts 
curriculars: 

■ Planificació de l’execució del producte tecnològic. 
■ Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, 

eines i tècniques. 
■ Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant 

eines digitals emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi 
taules, gràfics i altres elements visuals. 

■ Representació en sistema dièdric dels plànols. 
■ Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals.  

○ Bloc curricular 4: Llenguatges de programació (CC24 i CC25). Amb el qual es 
treballen els següents continguts curriculars: 

■ Anàlisi de problemes mitjançant algoritmes. 
■ Els llenguatges de programació i els seus tipus. 
■ Disseny i realització de programes simples amb llenguatges visuals. 

 
● 3r d’ESO 

○ Bloc curricular 5: Programació d’aplicacions (CC24, CC25). Amb el qual es 
treballen els següents continguts curriculars: 

■ Constants i variables. 
■ Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació. 
■ Funcions. 
■ Estructura condicional. 
■ Estructures de repetició. 
■ Tècniques de depuració de programes. 
■ Realització de programes simples aplicant estructures de programació 

senzilles. 
  
Currículum de música (63) 

● 1r d’ESO 
○ Bloc curricular 7: Interpretació musical amb la veu, els instruments, el cos i 

suports TAC (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11 i CC12). Amb el 
qual es treballen els següents continguts curriculars: 

■ Eurítmia, extraversió, expressió i comunicació. 
■ Instruments variats per interpretar (escolars i d’altres que puguin ser 

aportats per l’alumnat). 
■ Eines TAC: editors de partitures i de so, seqüenciadors, plataformes 

multimèdia i dispositius variats. 
■ Criteris per integrar la interpretació musical en projectes disciplinaris o 

transdisciplinaris. 
○ Bloc curricular 8: Creació musical: composició i improvisació amb la veu, 

instruments, cos i suports TAC (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, 
CC12). Amb el qual es treballen els següents continguts curriculars: 

■ Criteris per combinar els instruments, la veu, el cos i les TAC en les 
creacions.  

■ Pautes per improvisar individualment o col·lectiva fragments amb 
instruments, la veu i el cos, amb suport d’acompanyament en viu i/o 
bases pregravades. 

■ Pautes per integrar la creació musical en projectes disciplinaris i 
transdisciplinaris. 

■ Pautes per reflexionar i valorar la pròpia interpretació. 
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● 2n d’ESO i 3r d’ESO 
○ Bloc curricular 3: Interpretació musical amb la veu, els instruments, el cos i 

suports TAC (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11,CC12). Amb el 
qual es treballen els següents continguts curriculars:  

■ Eines TAC: editors de partitures i de so, seqüenciadors, plataformes 
multimèdia i dispositius variats. 

■ Rítmica i moviment, percussió corporal i coreografies. 
■ Pautes per integrar la interpretació musical en projectes disciplinaris i 

transdisciplinaris. 
■ Pautes per reflexionar i valorar la pròpia interpretació. 

○ Bloc curricular 4: Creació musical: composició i improvisació amb la veu, 
instruments, cos i suports TAC (CC3, CC4, CC5, CC6,CC7, CC8, CC9, CC11, 
CC12). Amb el qual es treballen els següents continguts curriculars:  

■ Pautes per improvisar individualment i/o col·lectiva fragments amb 
instruments, la veu i el cos, amb suport d’acompanyament en viu i/o 
bases pregravades. 

■ Pautes per reflexionar i valorar la pròpia producció.  
 

Currículum d’educació visual i plàstica (63) 

● 2n d’ESO o 3r d’ESO 
○ Bloc curricular 3: Forma i configuració (C5, CC8, CCD9). Amb el qual es 

treballen els següents continguts curriculars: 
■ La forma bidimensional i tridimensional.  
■ Estructura de la forma tridimensional. 
■ Estructura geomètrica de les formes. 
■ Funcionalitat de la forma. Minimalisme. 

○ Bloc curricular 5: La creació artística. (CC4, CC6, CC7, CC8, CC12, CC15, 
CCD9, CCD10, CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24). Amb el 
qual es treballen els següents continguts curriculars: 

■ Visió i realització.  
■ Relació visió i mà, mà i eina, eina i execució. 
■ Processos creatius. 
■ El procés projectual. Etapes en la realització d’un projecte. 
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4.1.2. Objectius 
Els objectius que els alumnes han d’assolir un cop finalitzat el projecte són els següents: 

Construcció d’instruments musicals  

● Objectius conceptuals 
○ Diferenciar les diferents projeccions del dibuix dièdric: alçat, perfil i planta.  
○ Interpretar plànols acotats per construir objectes. 
○ Explicar les propietats de la fusta i la manera de treballar-la.  
○ Descriure la feina del Luthier posant-se en la seva pell tot creant instruments 

musicals.  
○ Explicar que els objectes poden tenir una segona vida gràcies al reciclatge i a 

la nostra creativitat.  
● Objectius procedimentals 

○ Manipular correctament les eines del taller per construir un instrument musical.  
○ Organitzar la feina per tal de fer el treball més eficaç.  

● Objectius actitudinals 
○ Mantenir una actitud activa en el treball a l’aula. 
○ Tenir cura del material de treball i netejar l’espai emprat un cop acabada la 

sessió.  
○ Aprofitar el temps per realitzar el treball en les sessions previstes.  

Gravació i edició de la música produïda 

● Objectius conceptuals 
○ Definir els conceptes tècnics bàsics per a la gravació i edició del so.  
○ Enumerar les propietats físiques del so.   
○ Reconèixer les diverses qualitats del so i de la música.  

● Objectius procedimentals 
○ Emprar diverses maneres per aproximar-se i treballar amb els sons produïts 

per un instrument musical.  
○ Experimentar amb la generació de diferents sons i utilitzar la música com un 

mitjà expressiu de la pròpia creativitat.  
○ Aplicar les noves tecnologies en la creació i la interpretació de la música.  

● Objectius actitudinals 
○ Desenvolupar la capacitat d’escolta. Valorar la creació musical com un mitjà 

per gaudir i per enriquir-se personalment, tot assolint un millor coneixement 
d’un mateix i del món.   

○ Prendre decisions justificades i raonades en el moment de crear música. 
Utilitzar la música per expressar de manera creativa les pròpies emocions.  

○ Concebre les expressions musicals com una interpretació dels seus autors 
sobre la realitat que els envolta.  

Realització d’un videoclip i posterior publicació en un bloc  
● Objectius conceptuals 

○ Definir els conceptes tècnics bàsics per a la gravació i edició de vídeo.  
● Objectius procedimentals 

○ Emprar amb fluïdesa el suport informàtic per realitzar el muntatge d’un vídeo.  
● Objectius actitudinals 

○ Justificar la capacitat dels mitjans audiovisuals per expressar de manera 
creativa les pròpies emocions. 

○ Relacionar l’exercici de la música amb l’exercici d’altres disciplines com són 
l’expressió oral i escrita, la informàtica i la tecnologia.   
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4.1.3. Competències bàsiques 

Aquest projecte és un treball transversal amb el qual els alumnes adquireixen les competències 
bàsiques de l’ESO. En concret, amb aquest projecte transversal els/les alumnes milloraran les 
seves competències en: 

Competències comunicatives: 

1. Comunicació lingüística i audiovisual: aquesta competència constitueix la base de 
tots els aprenentatges i totes les matèries són responsables del seu desenvolupament. 
En treballar els alumnes en grup i amb la participació en els blocs, milloraran la seva 
competència en dialogar i interactuar de manera adequada. A més, en l’elaboració del 
projecte els alumnes faran servir la comunicació oral a fi de descriure, explicar, justificar 
i argumentar les decisions preses i el treball realitzat. 

2. Artística i cultural: En l’elaboració del projecte els alumnes faran ús de la seva 
iniciativa, imaginació i creativitat per construir un element creador d’art, un instrument 
musical. En treballar en equip, es promouen les habilitats de cooperació, i tenir 
consciència de la importància de donar suport i respectar les iniciatives dels companys 
amb l’objectiu d’assolir un resultat comú. A més, en generar sons amb els instruments 
creats es fomenta la transmissió de sentiments per mitjà de la música.  

 
Competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital: en la realització del projecte 
transversal els alumnes treballaran amb diverses eines digitals que els permetran una 
selecció, registre, tractament i processament de la informació. A més, els alumnes 
faran ús d’entorns col·laboratius i generaran produccions creatives.  

4. Matemàtica: els alumnes treballaran aquesta competència en l’estudi del ritme musical 
i de les repeticions. També poden adquirir la competència matemàtica treballant altres 
conceptes com els intervals, l’harmonia, els fonaments físic-matemàtics del so, etc.   

5. Aprendre a aprendre: la metodologia emprada permet que els alumnes assoleixin 
maduresa i aprenguin a adquirir nou coneixement per ells mateixos. Tècniques com el 
treball cooperatiu, el treball per projectes, la resolució de problemes i la planificació i 
organització del temps de les activitats de forma autònoma, els ajudarà en aquest 
procés. 

  
Competències personals:  

6. Autonomia i iniciativa personal: es treballen les competències emocionals adreçades 
a un mateix, tot realitzant un coneixement dels propis sentiments, i les adreçades a 
altres persones, amb l’escolta, el diàleg i la presa de decisions en la realització del 
projecte. A més, també es treballen conceptes com la creativitat, la iniciativa al taller i la 
capacitat de triar i planificar el treball.    

 
Competències de conviure i habitar el món: 

7. Coneixement i interacció amb el món físic: a l’última part del projecte els alumnes 
mostraran en un bloc tot el treball realitzat i explicaran totes les fases treballades fins 
arribar al resultat final.  

8. Social i ciutadana: en treballar en equip es fomentarà la competència social: 
l’assertivitat i l’empatia, el diàleg i la negociació per arribar a acords, el treball 
cooperatiu i l’intercanvi d’experiències i opinions.   

 
Desenvolupant aquestes competències bàsiques, l’alumnat aprendrà a: 
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● Ser i actuar de manera autònoma 
● Pensar i comunicar 
● Descobrir i tenir iniciativa 
● Conviure i habitar el món 

 

Per altra banda, els alumnes treballaran les competències de l’àmbit cientificotecnològic i de 
l’àmbit digital següents:  

Competències de l’àmbit cientificotecnològic (64) 

1. Competència bàsica 7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar 
els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. En la construcció dels 
instruments els alumnes empraran eines del taller que prèviament hauran estudiat i 
analitzat el seu funcionament. A més, a priori coneixeran les normes de seguretat 
bàsiques per a evitar riscos en la seva manipulació.  

2. Competència bàsica 8: Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne 
els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient. 
Els alumnes treballaran amb fusta, tot sent conscients de l’impacte que l’ús d’aquest 
material ocasiona en el medi ambient.  

3. Competència bàsica 9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que 
resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. En tota la primera part del 
projecte transversal els alumnes realitzaran la construcció d’un objecte tecnològic 
(instrument musical) i un cop finalitzat avaluaran si acompleix la funció de produir so i 
música.  

Competències de l’àmbit digital (65) 

1. Competència digital 3:  Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i 
imatge en moviment per a produccions de documents digitals. A la segona i tercera part 
del projecte els alumnes empraran eines d’edició d’àudio i vídeo.  

2. Competència digital 4: Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada 
per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. Abans d’iniciar 
el projecte els alumnes realitzaran un procés de cerca i selecció d’informació emprant 
tots els mitjans digitals al seu abast. 

3. Competència digital 5:  Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. Amb la realització de 
les diverses parts del projecte els alumnes van creant nou coneixement que els hi serà 
més fàcil de recordar que aquell adquirit per mitjà de tradicionals classes expositives.  

4. Competència digital 7: Participar en entorns de comunicació interpersonal i 
publicacions virtuals per compartir informació. Els alumnes a la última part del projecte 
crearan un bloc per publicar les seves produccions musicals. 

5. Competència digital 11: Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot 
considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 
Amb la creació d’un bloc els alumnes prendran consciència de què la seva identitat es 
troba a la xarxa i és necessari un filtre en allò que publiques i un manteniment. També 
podem fer referència a les xarxes socials i a l’ús que els nostres alumnes fan de les 
mateixes, un ús que ha de ser responsable i crític.  
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4.1.4. Continguts 

Durant tot el procés que els/les alumnes realitzen amb aquest projecte transversal, es treballen 
i desenvolupen els continguts exposats a continuació:  

Construcció d’instruments musicals 

● La feina del Luthier, la creació d’instruments musicals.  
● La interpretació de plànols acotats per construir objectes. 
● Les propietats de la fusta i la manera de treballar-la al taller per generar un objecte 

musical.  
● El procediment de construcció d’instruments musicals senzills.   

Gravació i edició de la música produïda 

● El tractament de la informació: la captura i l’edició d’àudio.  
● La interpretació de manuals d’instruccions d’aparells (manual d’instruccions d’aparell 

d’enregistrament sonor).  
● L’exploració de les possibilitats de creació musical amb instruments fabricats 

prèviament pel propi alumne.  
● L’escolta atenta, comprensiva i reflexiva de la música produïda.  
● L’expressió d’idees i sentiments a través de la creació artística musical.  

Realització d’un videoclip i posterior publicació en un bloc 

● El tractament de la informació: la realització i l’edició de video.  
● La publicació a internet de contingut audiovisual amb una plataforma tipus bloc.   

 

4.1.5. Metodologies d’ensenyament i aprenentatge 
En aquest apartat exposaré quines són les metodologies docents emprades en la realització 
d’aquest projecte transversal. En primer lloc, es tracta d’un projecte que empra una estratègia 
d’aprenentatge cooperatiu formal, ja que ho treballen alumnes de diferents cursos per arribar a 
un objectiu final: generar música i publicar-la en un bloc. Cada curs realitza la següent part del 
projecte: 

● Construcció d’instruments musicals: alumnes de 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO. Cada 
curs realitzarà un instrument. Els alumnes de 3r d’ESO s’encarregaran de realitzar 
l’instrument que requereix una programació amb Arduino.   

● Gravació i edició de la música produïda: alumnes de 2n d’ESO.  
● Realització d’un videoclip i posterior publicació en un bloc: alumnes de 3r d’ESO. 

  
En tractar-se d’aprenentatge cooperatiu es compleixen cinc conceptes necessaris: 

● La interdependència positiva: cada curs realitza una part del projecte, té un rol 
assignat i tots són necessaris per a la consecució de l’objectiu final.  

● L’exigència individual: cada membre de cada curs té la responsabilitat i l’exigència de 
fer la feina assignada correctament a fi d’assolir un bon resultat.  

● La interacció cara a cara: en treballar en grup els membres hauran de reunir-se, 
discutir, decidir i intercanviar opinions cara a cara.  

● Les habilitats interpersonals i de treball en grup: cada membre de cada curs té un 
paper i feina assignada i al seu torn, cada curs té una tasca encomanada.  

● La reflexió del grup: cada grup haurà de reflexionar sobre com va la feina i quins 
punts són millorables abans de presentar el producte final.  

Per altra banda, en tractar-se d’un projecte amb el qual els alumnes treballen diversos 
conceptes i milloren l’aprenentatge respecte una tradicional classe expositiva, estem treballant 
un PBL (project basic learning) o ABP (aprenentatge basat en projectes). Així, els alumnes 
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aprenen com a resultat de l’esforç que realitzen per dur a terme un projecte tecnològic. Es 
tracta d’una metodologia que es fonamenta en la teoria del socio-constructivisme, i es relaciona 
amb la forma en la qual les persones fem ús de la nostra creativitat per resoldre problemes. 
L’ABP fomenta habilitats molt importants per l’alumnat com són: 

● Aprendre a treballar en grup. 
● Madurar i ser capaç de realitzar un aprenentatge autònom. 
● Ser capaç de realitzar una correcta planificació del temps segons les tasques a 

realitzar. 
● Treballar per projectes que no són compartiments estancs i que interrelacionen altres 

continguts d’altres matèries. Tenir consciència que tot el que aprenem es troba lligat i 
que el coneixement com més relacionat estigui més fàcil serà d’assumir-lo.  

● Millorar la capacitat d’expressió oral, de diàleg, de decisió i d’expressió escrita.  
Per altra banda, l’ABP proporciona una dosi extra de motivació a l’alumnat, amb la qual cosa es 
millora el rendiment acadèmic i els joves tenen una major persistència en l’estudi.   

Finalment, els alumnes treballaran al taller de tecnologia i faran ús d’eines i màquines-eina, així 
estan realitzant pràctiques al taller.    

Formació de grups 

Totes les parts del projecte es realitzaran en grups de tres. Els grups els realitzarà el professor. 
Es tracta de grups heterogenis per tal de fomentar la cooperació entre aquells alumnes més 
avantatjats i aquells que els hi costa més. Considero que en un futur aquests alumnes al treball 
hauran de compartir feines amb persones d’índole molt diversa i és important des d’edats 
precoces treballar amb gent diferent. L’organització del treball en cada grup la faran els propis 
alumnes. Al final de cada sessió de taller del projecte, cada grup omplirà una fitxa amb les 
incidències presentades durant la sessió i les solucions aportades. A més, a la sessió final cada 
alumne coavaluarà al seus companys de treball.  
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4.1.6. Activitats que formen part del projecte  

4.1.6.1. Recurs: construcció d’instruments musicals 
Construir un instrument musical és una tasca creativa, senzilla i molt interessant tant per 
conèixer el món dels instruments com per treballar amb els alumnes el món del reciclatge i, a la 
vegada, aprofundir en la part acústica i el fonament físic en la generació del so en els 
instruments. No hi ha cap dubte de què es tracta d’un tema apassionant pels alumnes ja que 
els hi dóna l’oportunitat de conèixer diferents mons musicals per mitjà dels instruments: 
instruments tradicionals del nostre folklore, instruments clàssics, instruments d’altres cultures 
del món, instruments estranys, instruments creats amb materials reciclats, etc. 

Els professionals encarregats de construir instruments són anomenats Luthiers
4
, persones que 

construeixen, ajusten o reparen instruments de corda fregada i premuda. Això inclou violins, 
violes, violoncels, contrabaixos i tot tipus de guitarres, llaüts i altres instruments menys 
coneguts.  

Un dels aspectes més interessants sobre l’activitat de crear i construir un instrument musical és 
el desenvolupament de les diferents competències bàsiques. Els alumnes a més d’aprendre 
treballant amb les seves pròpies mans, aprenen a reciclar i a aprofitar materials quotidians que 
ja no tenen ús. A més, encara més positiu és que els alumnes fabriquen instruments a la 
matèria de tecnologia, els quals després podran emprar per interpretar melodies a classe de 
música, tot establint un vincle entre ambdós matèries.   

 

4.1.6.1.1. Construcció d’un calaix peruà 
Introducció  

La construcció d’aquest instrument serà la tasca a realitzar pels alumnes de 1r d’ESO. El calaix 
és un instrument de percussió originari de la música afroperuana i és també un instrument 
freqüent a la música flamenca. Es tracta d’un instrument amb un origen curiós: fa molt temps es 
va prohibir a la gent de pell negra que toqués música amb els seus tambors, ja que feien 
massa soroll i molestaven. Els tambors van ser cremats, i quan els afroperuans es van trobar 
sense instruments, van començar a colpejar i fer música amb allò que tenien més accessible: 
les caixes de fusta en les quals carregaven la fruita, el peix… (66) 

El calaix flamenc és un dels pocs instruments musicals en el qual el music es seu a sobre d’ell i 
aquest transmet el ritme al cos del músic, anomenat a la cultura flamenca cajonero. El 
percussionista pot aconseguir sons addicionals emprant els seus palmells o les puntes dels dits 
per tocar l’instrument.  

Es tracta d’un instrument que acostuma a tenir una alçada de 47 cm i una base de 33 cm per 
29 cm. El gruix arriba fins a 15 mm. És confeccionat amb fustes Mohena i Requia. Sovint inclou 
tres o quatre cordes metàl·liques al seu interior per afegir ressonància. El calaix modern té tres 
cargols que permeten ajustar el to.  

La popularització i difusió internacional del calaix es va produir gràcies al flamenc Paco de 
Lucía

5
. La frase “cajón flamenco” es va encunyar llavors a partir de la generalització de l’ús del 

calaix peruà dins del flamenc, generalització que el va portar a experimentar canvis en la seva 

                                                           
4
 La paraula luthier prové de la paraula francesa luth, a la seva vegada procedent de l’àrab العود al-ʿūd 

(llaüt).  
5
 Paco de Lucía va ser un guitarrista andalús especialitzat en la música flamenca i la fusió d’aquesta amb 

el jazz.  
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construcció (67). 

Construcció 

El calaix és un instrument de construcció senzilla. Es proposen dos mètodes per la seva 
realització: 

Amb un taulell de fusta: 

Material necessari 

● 1 tauler de fusta contraxapada de 12 mm de gruix. El gruix més aconsellable és 12 mm, 
però es pot treballar amb taulells de 10 a 15 mm. En aquests casos serà necessari 
corregir les mesures de tall dels taulells per a què les peces encaixin bé.  

● 1 xapa de fusta de 4 mm. També es pot treballar amb xapes de 3 a 5 mm.  
● 31 cargols de cap pla de 3 x 16 mm. 
● Cola blanca de fuster. 
● 1 pot de vernís (optatiu). Qualsevol vernís de assecament ràpid anirà bé.  

Eines 

● Compàs 
● Trepant (millor elèctric) 
● Broques de 2 mm i 10 mm per a fusta (o ferro) 
● Serra de vogir elèctrica 
● Xerrac 
● Tornavís 
● Llima de gra fi per a fusta 
● Paper d’escata 
● Pinzells per a la cola i el vernís  

Metodologia 

● Pas 1: tallar el taulell de fusta contraxapada de 12 mm per aconseguir les cinc peces 
que formaran els laterals i la part posterior del calaix. Un consell pels nostres alumnes 
seria que degut a què el tall ha de ser molt precís, per a què les parts encaixin bé, al 
comprar la fusta s’hauria de demanar que ens la donessin ja tallada.  

● Pas 2: realitzar un forat de 12 cm de diàmetre a la part posterior. Aquest forat servirà 
per deixar sortir el so.  

o Marcar un cercle amb el compàs, el centre del qual estigui situat a 120 mm del 
cantell superior i a 170 mm dels cantells laterals.  

o Realitzar un petit orifici amb el trepant i una broca de 10 mm. 
o Tallar el cercle amb la serra de vogir. 
o Polir el forat amb paper d’escata.  

● Pas 3: enganxar les peces amb cola blanca. En primer lloc, s’han d’enganxar els dos 
laterals i després la base i la part superior.  

o Posar una capa de cola en el cantell d’una de les dos peces que hem d’unir. 
o Encaixar les dues peces i netejar l’excés de cola. 
o Mantenir les peces ben pressionades fins que la cola s’assequi. Per realitzar-lo, 

es recomana utilitzar sergents per subjectar les fustes fins que la unió sigui 
suficientment ferma.  

● Pas 4: amb el xerrac tallar la xapa de fusta de 4 mm que formarà la tapa del calaix. 
Després s’haurà de polir amb paper d’escata.  

● Pas 5: a continuació s’ha de subjectar la tapa del calaix amb cargols. 
o Marcar els orificis amb el llapis i la regla.  
o Posar la tapa sobre el calaix, i amb el trepant i una broca de 2 mm, fer els 

orificis per introduir els cargols.  
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o Amb el tornavís, estrènyer els cargols fins al fons, de manera que la tapa quedi 
ben subjectada.  

o Finalment, afluixar una mica els cargols de la part superior de la tapa per a 
deixar-la vibrar lliurement i obtenir el so característic dels aguts. S’ha de 
destacar que seran necessaris alguns assaigs per aconseguir el so adequat.  

● Pas 6: per finalitzar: 
o Arrodonir les arestes del calaix amb l’ajuda d’una llima i paper d’escata. 
o Afinar la tapa un cop estigui muntada, per ajustar-la bé i fer que sigui agradable 

al tacte.  
Es pot finalitzar linstrument donant-li unes capes de vernís. Amb aquesta operació es pot 
millorar el so del calaix i tindrà una major protecció envers la humitat i la brutícia. Després del 
vernissat s’ha de desenganxar la part superior de la tapa per mitjà d’un cúter per a permetre 
que vibri lliurement. 

Variacions 

Les dimensions dels calaixos poden variar considerablement en funció del seu origen. A Cuba, 
en algunes formacions de rumba, no és estrany veure que s’utilitzin simultàniament dos o tres 
calaixos de diferents grandàries. En construir un calaix, es poden modificar les mesures en 
funció de la disponibilitat de fusta i experimentar amb les diferències de so entre calaixos 
majors i altres de més petits.   

També es pot construir un calaix flamenc seguint els mateixos passos que en el cas del calaix 
peruà. La variació rau en el fet que als calaixos flamencs se solen posar unes cordes de 
guitarra ben tenses darrere de la tapa per tal de potenciar el so característic dels aguts. 

Construcció d’un calaix amb un altaveu vell 

Hem trobat un objecte que disposa d’una caixa de fusta de dimensions semblants a les d’un 
calaix: es tracta d’un altaveu vell. Per la realització del calaix també necessitarem: una xapa de 
fusta d’uns 3 mm, cargols i cola blanca de fuster. Com a eines necessitarem: un martell, paper 
d’escata i un tornavís. 

Metodologia 

● Pas 1: per a començar, s’han de treure els altaveus de la caixa.  
● Pas 2: el següent pas consisteix en transformar i adaptar la fusta del altaveu vell per 

aconseguir el projecte desitjat: 
o Extreure la tapa del darrere. Si està molt ben adherida, s’haurà de trencar amb 

un martell. 
o Amb molt de compte, s’ha d’anar desprenent la tapa i, finalment, s’haurà de 

polir el treball amb paper d’escata.  
o S’aprofiten els dos forats petits per deixar passar el so, però s’ha de tapar el 

més gran amb un tros de xapa de fusta de 3 mm. Per subjectar la xapa de 
fusta emprem cola blanca de fuster.  

● Pas 3: a continuació, s’ha de retallar una xapa de fusta de 3 mm de gruix a la mesura 
de la caixa i després s’ha de fixar amb cargols. Tot seguit, s’han de deixar les arestes 
ben arrodonides i fines amb el paper d’escata.  

Un cop finalitzat el projecte, només s’ha de provar i afluixar una mica la pressió dels cargols 
superiors per obtenir el característic so dels aguts.          
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           Figura 1. Especejament fustes construcció calaix peruà 
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Figura 2. Resultat final calaix peruà   
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4.1.6.1.2. Construcció d’un monocordio de fusta 

Introducció 

La construcció d’aquest instrument serà la tasca a realitzar pels alumnes de 2n d’ESO.  

El monocordio és un instrument musical format per una caixa harmònica i una sola corda. El 
seu nom deriva dels termes llatins mono = una i cordum = corda.  Pitàgores (s. VI a.C.) va fer 
conegut aquest instrument, ja que el va utilitzar per identificar i definir els intervals musicals i 
per ensenyar la teoria pitagòrica sobre la relació entre els números i la música. Entre altres 
aspectes, va demostrar que la freqüència d’una nota musical és inversament proporcional a la 
longitud de la corda que es percuteix. Dit d’una altra manera, ajustant la proporció de la corda 
que es toca, es poden obtenir diferents notes musicals i, el que és més important a efectes 
teòrics, es podien també mesurar els intervals musicals.   

Gràcies a Pitàgores coneixem la relació existent entre la longitud d’una corda i les notes que 
produeix. Ell va descobrir les proporcions fonamentals de l’escala musical. És a dir, imaginem 
que estem parlant d’un monocordio la corda del qual medeix 100 centímetres. Suposem també 
que la corda completa (vibrant els 100 centímetres) produeix un Do greu, llavors ocorre el 
següent: 

● En tocar la corda completa, que mesura 100 cm, sona el Do greu. 
● En tocar mitja corda (vibren solament 50 cm) sona 8 notes més agut, és a dir, un do 

agut (do’), 
● En tocar dos terços de la corda (aprox. 66 cm) sona 5 notes més agut, és a dir, un sol. 
● En tocar tres quarts de la corda (aprox. 75 cm) sona 4 notes més agut, és a dir, un fa. 

 
Material necessari 

● 2 taulers de fusta de 70 cm x 20 cm x 1,5 cm (serviran com a taulers laterals) 
● 2 taulers de fusta de 70 cm x 15 cm x 1,5 cm 
● 2 taulers de fusta de 20 cm x 15 cm (serviran com a tapes)  
● 1 corda de guitarra acústica (la quarta) 
● 1 clavilla 
● 12 escuradents (s’empraran com a trasts) 
● 1 palet brochet 
● Cola de fuster 

Eines 

● Serra de vogir elèctrica 
● Xerrac 
● Tornavís 
● Llima de gra fi per a fusta 
● Paper d’escata 
● Pinzells per a la cola i el vernís  

 
Metodologia 

La metodologia emprada per la construcció del monocordio de fusta és la següent: 

● Realitzar obertures de ressonància als taulers laterals, els quals són de fusta d’avet per 
aconseguir la màxima ressonància.  

● Enganxar els dos taulers laterals sobre el tauler base. 
● Col·locar un tros de palet brochet de 4 cm sobre aquesta fusta, sobre cada cantó.  
● Ubicar els trasts. 



 

Memòria Treball de Fi de Màster Juny 
2017 

 

38 
Es pot vehicular tot el temari de tecnologia d’un curs de l’ESO amb conceptes musicals?  

● Es col·loca la corda i s’afina en C (do), que és com està afinat el monocordio. 
● Finalment, es vernissa la peça.  

Per tal d’il·lustrar tot el procés, trobem el vídeo següent on el Luthier Ramón Elías Gavernet, 

realitza la construcció d’un monocordio: https://www.youtube.com/watch?v=n7DG84wZkc0 

    

 
Figura 3. Especejament fustes monocordio 

Figura 4. Resultat final monocordio de fusta 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=n7DG84wZkc0
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4.1.6.1.3. Construcció d’un piano amb Arduino. Versió senzilla 

 

Introducció 
 

La construcció d’aquest instrument serà la tasca a realitzar pels alumnes de 3r d’ESO.  

El projecte consisteix en construir un piano emprant la tecnologia Arduino i MIDI amb la qual els 

alumnes treballaran el bloc de llenguatges de programació. MIDI és l’acrònim de Musical 

Instrument Digital Interface (interfície digital d’instruments musicals) és un protocol de 

comunicació serial que ens permet connectar ordinadors, sintetitzadors, controladors i altres 

elements destinats a la producció de so. Ens permet l’intercanvi d’informació entre diversos 

equips musicals i també entre aquests i els ordinadors personals. 

Plantejarem dues propostes docents: una de més senzilla (sense emprar el protocol MIDI) i una 

altra de més complexa i realista.  

Per la realització d’aquest projecte s’ha emprat una placa Freaduino UNO, es tracta d’una placa 

completament compatible amb Arduino la qual permet realitzar projectes d’electrònica, 

d’automatisme, de control, de domòtica, etc. Hem escollit aquesta placa perquè resulta més 

econòmica que la placa d’Arduino convencional, i això serà positiu si els alumnes les han de 

comprar.  

Es tracta d’una placa controlada pel microcontrolador ATmega328, pot alimentar-se a 3.3V o 

5V i té 14 pins digitals i 6 pins analògics. 

 

Figura 5. Placa Freaduino UNO 

Eines i materials necessaris 

Eines 

● Llima de gra fi per a fusta 

● Paper d’escata 

● Cúter 

● Serra de marqueteria 

● Trepant (millor elèctric) 
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● Broques de 2 mm i 10 mm per a fusta (o ferro) 

 

Materials 

● Fusta de balsa  

● Cinta americana 

● Cola 

● Piles i portapiles 

● Material electrònic bq: 3 Leds, 3 polsadors, 1 brunzidor i 1 placa Freaduino 

 

Disseny del dispositiu  

L’esquema electrònic realitzat amb la placa d’Arduino es mostra en el següent esquema: 

 

Figura 6. Esquema electrònic placa Arduino 

 

Pel que fa al llenguatge de programació, es tracta del llenguatge C. El codi de programació es 

troba a l’annex 1. El codi s’ha escrit utilitzant bitbloq. En el següent enllaç trobem recursos per 

aprendre a realitzar-lo: http://diwo.bq.com 

 

Disseny i construcció de l’estructura del piano 

Pel disseny de l’estructura del piano es proposa emprar un programa de dibuix i modelatge 3D. 

http://diwo.bq.com/
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Es tracta del programa AutoCAD d’Autodesk, especificat a l’apartat de recursos didàctics 

necessaris. A continuació, es mostra una proposta de disseny d’estructura del piano, encara 

que els alumnes poden ser creatius i decidir com volen realitzar-lo.   

 

 

 

Figura 7. Estructura del piano en 3D modelada amb AutoCAD d’Autodesk  
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Les peces necessàries per a la construcció del piano són les següents: 

 

Figura 8. Especejament construcció estructura del piano 
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4.1.6.1.4. Construcció d’un piano amb Arduino. Versió complexa 

 

Introducció 
 
El projecte consisteix en construir un piano emprant la tecnologia Arduino i MIDI amb la qual els 
alumnes treballaran el bloc de llenguatges de programació. Es tracta d’una proposta més 

complexa i realista que l’exposada en l’apartat anterior.  

En aquest cas, emprarem diversos botons connectats a la placa d’Arduino la qual detectarà 
quan es premin. En prémer un botó, Arduino enviarà al nostre ordinador per mitjà d’un cable 
USB unes dades indicant quin botó ha sigut pulsat i quina nota musical ha d’enviar. No obstant, 
l’ordinador necessita un altre programa per interpretar les dades MIDI i generar un so que pugui 
ser escoltat pels altaveus del pc.   

Aquests programes poden ser: Traktor, Ableton o Cubase, el problema és que no es tracta de 

programari lliure.  

● Traktor: https://www.native-instruments.com/en/products/traktor/ 
● Ableton: https://www.ableton.com/ 
● Cubase: https://www.steinberg.net/en/products/cubase/start.html 

No obstant, com Arduino no és un dispositiu pensat per aquests fins, no pot ser reconegut pels 
programes d’àudio mencionats anteriorment com si fos un dispositiu midi comú. Així el que hem 
de fer és formatejar el nostre Arduino UNO amb un nou microprogramari anomenat Hiduino, la 
qual cosa ens permetrà crear un dispositiu “Plug & Play” com si es tractés d’un dispositiu MIDI 

comercial.    

Eines i materials necessaris 

● Commutadors 

● Resistències 

● Arduino UNO i cable USB 

● Placa ProtoBoard 

● Programa Arduino instal·lat al pc 

● Hiduino microprogramari 

● Llibreria MIDI 

  

Procediment. Fases 

En primer lloc, es necessari realitzar les connexions pertinents entre la placa Arduino UNO i la 
placa ProtoBoard. Es tracta de connectar 11 botons, tot connectant cada botó entre GND i el 
pin corresponent (del 2 al 12). Posteriorment, serà necessari habilitar les resistències de pullup 
internes, la qual cosa es realitza per mitjà del propi codi de programació d’Arduino.  

En segon lloc, haurem d’introduir el codi de programació, el qual verifiqui el correcte 
funcionament de tots els botons. Aquest codi el trobem a l’Annex 2.  

 

https://www.native-instruments.com/en/products/traktor/
https://www.ableton.com/
https://www.steinberg.net/en/products/cubase/start.html
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Figura 9. Connexions entre la placa d’Arduino i la placa ProtoBoard 

En tercer lloc, anem a emprar el protocol MIDI. Es tracta de carregar el codi obtingut fent ús de 
la llibreria MIDI d’Arduino. Abans ens hem descarregat i instal·lat aquesta llibreria al nostre pc. 
El codi el trobem a l’Annex 3. Podem apreciar que el nou codi és molt semblant a l’anterior, 
només que quan es detecta botó pulsat o lliberat s’envia un missatge de nota activada o 
desactivada. El valor de la nota enviada pel primer botó és 48 que segons el protocol MIDI es 
correspon amb la nota Do. Així, el següent botó enviarà un Do sostingut, el següent un Re, i 
així successivament. 

El pas següent consisteix en fer que el nostre Arduino sigui reconegut com un dispositiu MIDI, 
per la qual cosa hem de formatejar el nostre Arduino UNO amb un nou microprogramari 
anomenat Hiduino.  

Per realitzar aquesta tasca, el primer pas consisteix en descarregar-nos el microprogramari 
Hiduino. Després hem d’anar a la carpeta “Compiled Firmware” i localitzar l’arxiu que ens 
interessa que és l’anomenat “HIDUINO_MIDI.hex”. Si situem aquest arxiu a l’escriptori del 

nostre pc, després tindrem una ruta més fàcil. 

Tot seguit ens hem de descarregar l’arxiu “dfu-programmer”. A continuació, necessitarem que 
el nostre Arduino entri en mode DFU per a què ens permeti introduir el nou codi. Per fer-ho 

s’han de seguir els següents passos: 
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● Connectar un jumper
6
 entre els terminals que s’aprecien a la figura que segueix el text.  

● Tocar amb la resistència entre GND i l’esquerra del condensador tal com s’aprecia a la 
figura. 

● S’apreciarà com una llum parpelleja i s’apaga. 
● Retirar les connexions anteriors i la nostra placa ja es troba en mode DFU. 

 

   

  Figura 10. Procés per a què Arduino entri en mode DFU 

 

Finalment, hem de desconnectar i tornar a connectar el cable de l’Arduino. Si tot s’ha realitzat 
correctament, ara el nostre Arduino ja es comporta com si es tractés d’un controlador MIDI 
comercial. El pas següent consisteix en connectar-lo al programa d’àudio que es desitgi 
(Traktor, Ableton, Cubase), assignar els sons que es desitgi i començar a tocar.   

  

                                                           
6
 A electrònica, un jumper o saltador consisteix en un element que permet tancar el circuit 

elèctric del que formen part dues connexions.  
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4.1.7. Recursos didàctics necessaris 

Per a la realització d’aquest projecte transversal seran necessaris els següents recursos, 

ordenats segons les fases de les quals consta el projecte: 

Construcció d’instruments musicals 

Els alumnes necessiten una aula-taller de tecnologia amb totes les eines i materials indicats a 

l’apartat de construcció d’instruments. 

Pel que fa al disseny de l’estructura del piano es proposa als alumnes d’emprar el programari 

de dibuix i modelatge 3D AutoCAD d’Autodesk. No es tracta d’un programari lliure, malgrat això 

Autodesk proporciona llicències de fins a tres anys a alumnes, docents i institucions educatives, 

de tal manera que podria ser emprat pels alumnes. Es tracta d’una eina molt potent, emprada 

per molts professionals amb la qual cosa portem als alumnes més enllà de l’aula docent. 

Disposa de diversos tutorials per a què els alumnes aprenguin a emprar-la: 

● https://www.youtube.com/watch?v=x0GPsSqo_9s&list=PLoxNRO_Yil71uEbzIZ3TBh9fB

_DFV2VEf 

● https://www.youtube.com/watch?v=akIJpf_3sDU&list=PLoxNRO_Yil71uEbzIZ3TBh9fB_

DFV2VEf&index=2 

● https://www.autodesk.com/education/free-software/featured 

 

Figura 11. Interfície programa AutoCAD amb el modelatge del piano en 3D 

Pel que fa al disseny de la programació del piano els alumnes necessiten el programari lliure 

Arduino i la corresponent placa d’Arduino per realitzar la tasca de programació. A continuació, 

s’exposen quatre videos tutorials que parteixen de zero per a què els alumnes aprenguin el 

funcionament d’aquesta tecnologia.  

https://www.youtube.com/watch?v=x0GPsSqo_9s&list=PLoxNRO_Yil71uEbzIZ3TBh9fB_DFV2VEf
https://www.youtube.com/watch?v=x0GPsSqo_9s&list=PLoxNRO_Yil71uEbzIZ3TBh9fB_DFV2VEf
https://www.youtube.com/watch?v=akIJpf_3sDU&list=PLoxNRO_Yil71uEbzIZ3TBh9fB_DFV2VEf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=akIJpf_3sDU&list=PLoxNRO_Yil71uEbzIZ3TBh9fB_DFV2VEf&index=2
https://www.autodesk.com/education/free-software/featured


 

Memòria Treball de Fi de Màster Juny 
2017 

 

47 
Es pot vehicular tot el temari de tecnologia d’un curs de l’ESO amb conceptes musicals?  

● https://www.youtube.com/watch?v=OSHJUkG8zW4 

● https://www.youtube.com/watch?v=lLpWfJ9YImI 

● https://www.youtube.com/watch?v=E-La2ROuCbs 

● https://www.youtube.com/watch?v=qWTwKj4yiWw 

Gravació i edició de la música produïda 

Els alumnes necessiten una aula d’informàtica amb connexió a Internet i que en els ordinadors 

hi hagi instal·lat un editor d’àudio. Al mercat trobem diferents editors d’àudio els quals són 

gratuïts, intuïtius i fàcils d’emprar, els quals es poden descarrega a: 

● Ardour: http://ardour.org/download.html 

● Audacity: http://audacity.sourceforge.net/?lang=es 

● Hydrogen: http://www.hydrogen-music.org/hcms/ 

No obstant, degut a la seva versatilitat i intuïció en l’ús, sobresurt el programari Audacity. Es 

tracta d’un editor d’àudio i gravador de Linux gratuït i compatible amb Windows, Mac OS X, 

GNU i altres sistemes operatius. Amb ell es poden enregistrar, reproduir, importar i exportar 

dades en diversos formats. A més, es tracta d’un recurs molt emprat en la docència, amb la 

qual cosa resulta fàcil trobar tutorials per facilitar la feina als nostres alumnes. Tot seguit 

s’exposen uns enllaços que podem proporcionar als nostres alumnes per a què es familiaritzin 

amb el programa:  

https://www.youtube.com/watch?v=vhuL7SOiIT4 

https://www.youtube.com/watch?v=QO72r3Z0d9Q 

 

       Figura 12. Pantalla principal i opcions d’Audacity 

Per als enregistraments sonors els alumnes necessitaran gravadores. En el cas que el centre 
no disposi d’aquest material, es poden fer servir altres aparells que puguin realitzar aquesta 
funció, com ara els dispositius mòbils.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=OSHJUkG8zW4
https://www.youtube.com/watch?v=lLpWfJ9YImI
https://www.youtube.com/watch?v=E-La2ROuCbs
https://www.youtube.com/watch?v=qWTwKj4yiWw
http://ardour.org/download.html
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://www.hydrogen-music.org/hcms/
https://www.youtube.com/watch?v=vhuL7SOiIT4
https://www.youtube.com/watch?v=QO72r3Z0d9Q
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Un model adient per aconseguir gravacions estèreo de qualitat és la gravadora Zoom Handy 
Recorder 2H, que es pot trobar amb facilitat a llocs web com Amazon per un preu d’uns 150€. 

En el següent enllaç es troben les seves instruccions d’ús: 

http://www.zoom.co.jp/downloads/h2/manual/ 

Realització d’un videoclip i posterior publicació en un bloc 

Els alumnes necessiten una aula d’informàtica amb connexió a Internet i que en els ordinadors 

hi hagi instal·lat un editor de vídeo d’ús lliure. A l’actualitat a la xarxa podem trobar fàcilment 

editors online gratuïts (o amb versió gratuïta) com l'editor de Youtube, el PowToon o el Moovly. 

Tots ells són una bona opció pels nostres alumnes, ja que són molt senzills d’emprar, intuïtius i 

força potents. A més, disposen, com es habitual, de tutorials entenedors. Cal registrar-se en 

tots ells. Els seus enllaços són els següents: 

● EDpuzzle: https://edpuzzle.com/ 

● Youtube Editor: https://www.youtube.com/editor 

● PowToon: http://www.powtoon.com/ 

● Moovly: http://www.moovly.com/ 

Per a les gravacions de vídeo els alumnes necessitaran càmeres de vídeo. No obstant, si el 

centre no disposa d’elles es poden realitzar les gravacions amb els dispositius mòbils, ja que a 

l’actualitat ens ofereixen molt bona resolució.  

Pel que fa a la publicació en un bloc o pàgina web, els alumnes necessiten un servei de bloc o 

creació web gratuït. A la xarxa es poden trobar diferents recursos que compleixen aquestes 

funcions amb recolzament de bons tutorials. Pel que fa a la creació de blocs tenim: 

● WordPress: https://wordpress.com 

● Blogger: https://www.blogger.com 

Pel que fa a la creació de pàgines web tenim les següents plataformes amb els seus tutorials i 

videotutorials corresponents: 

● Google sites:  

○  https://sites.google.com 

○ https://sites.google.com/a/xtec.cat/serveis-google/publicacio/google-sites 

○ https://www.youtube.com/results?search_query=google+sites 

● Wix:  

○ http://www.wix.com/ 

○ http://es.wix.com/support/main/flash/c%C3%B3mo-comenzar/tutorialesen-

video-de-ayuda-paso-paso 

○ https://www.youtube.com/results?search_query=wix 

● Weebly:  

○ http://www.weebly.com/ 

○ https://weebly.zendesk.com/hc/en-us/sections/200354313-Beginner-s-Guide-to-

Weebly 

○ http://weeblyvideotutorials.weebly.com/ 

 

  

http://www.zoom.co.jp/downloads/h2/manual/
https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/editor
http://www.powtoon.com/
http://www.moovly.com/
https://wordpress.com/
https://www.blogger.com/
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/serveis-google/publicacio/google-sites
https://www.youtube.com/results?search_query=google+sites
http://www.wix.com/
http://es.wix.com/support/main/flash/c%C3%B3mo-comenzar/tutorialesen-video-de-ayuda-paso-paso
http://es.wix.com/support/main/flash/c%C3%B3mo-comenzar/tutorialesen-video-de-ayuda-paso-paso
https://www.youtube.com/results?search_query=wix
http://www.weebly.com/
https://weebly.zendesk.com/hc/en-us/sections/200354313-Beginner-s-Guide-to-Weebly
https://weebly.zendesk.com/hc/en-us/sections/200354313-Beginner-s-Guide-to-Weebly
http://weeblyvideotutorials.weebly.com/
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4.1.8. Criteris per a l’avaluació 

Per a l’avaluació del projecte realitzarem dos tipus d’avaluació: avaluació formativa i avaluació 
sumativa.  

Amb l’objectiu d’analitzar com evoluciona el procés d’aprenentatge realitzarem una avaluació 
formativa. En aquest tipus d’avaluació es valora com els alumnes van treballant en les 
diferents sessions tot observant com avança el treball i com són de constants en les diverses 
fases. Així, els nostres alumnes a mesura que treballen van construint el seu propi coneixement 
i el docent avalua els resultats dels objectius intermedis. 

Els instruments per a l’avaluació formativa són una llibreta o bloc que va realitzant l’alumne 
de com avança el treball i unes fitxes que a cada sessió ha d’omplir cada grup mostrant 
aquelles dificultats que han tingut durant aquell dia i com les han solucionat, tot reflectint si algú 
els ha ajudat.  

Amb l’objectiu de valorar el treball de cada grup utilitzarem l’avaluació sumativa. L’instrument 
que emprarem per aquest tipus d’avaluació són les rúbriques. En total l’avaluació sumativa 
consta de 5 rúbriques: 

● Rúbrica d’avaluació de la construcció del calaix peruà i del monocordio de fusta. 

● Rúbrica d’avaluació de la construcció del piano amb Arduino. 

● Rúbrica d’avaluació de la gravació i edició de la música produïda. 

● Rúbrica d’avaluació de la realització d’un videoclip i posterior publicació en un bloc. 
● Rúbrica de valoració personal per part de l’alumnat. 

En aquesta avaluació sumativa, l’alumne realitzarà una coavaluació que constituirà el 50% de 
la nota d’actitud de cada curs. La distribució dels percentatges de nota a cada curs són els 
següents: 

1r d’ESO 

Avaluació formativa (llibreta o bloc i fitxes) 10% 

Construcció del calaix peruà 80% 

Actitud. Coavaluació 10% 

TOTAL 100% 

 

2n d’ESO 

Avaluació formativa (llibreta o bloc i fitxes) 10% 

Construcció del monocordio de fusta 50% 

Gravació i edició de la música produïda 30% 

Actitud. Coavaluació 10% 

TOTAL 100% 
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3r d’ESO 

Avaluació formativa (llibreta o bloc i fitxes) 10% 

Construcció d’un piano amb Arduino 60% 

Realització videoclip i publicació en bloc 20% 

Actitud. Coavaluació 10% 

TOTAL 100% 

 

Per a l’avaluació del projecte dels alumnes s’empraran les següents rúbriques d’avaluació: 

● Rúbrica d’avaluació de construcció del calaix peruà i el monocordio de fusta. 

 

Ítem NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 

Croquis inicial 
 

10% 

El croquis està 
realitzat amb 
cura. Les 
proporcions són 
correctes. Es 
troba ben acotat 
amb mesures 
correctes.   

El croquis està 
ben realitzat. 
Les proporcions 
són correctes. 
No està ben 
acotat.  

El croquis està 
bé però 
presenta errors 
de proporció en 
relació a les 
cotes.  

El croquis no 
està ben definit. 
Les proporcions 
no es veuen 
clares. No està 
ben acotat.  

Vistes en 
sistema dièdric 
 

10% 

L’alçat, perfil i 
planta es troben 
realitzats amb 
cura i a escala. 
Estan ben 
acotats.  

L’alçat, perfil i 
planta són 
correctes i a 
escala. Hi 
manquen cotes.  

Hi manca alguna 
vista. Les altres 
dues són 
correctes i a 
escala.  

Les vistes no 
són correctes i 
no es 
corresponen 
amb l’instrument 
a construir.  

Procés de 
construcció de 
l’instrument 
musical 
 

50% 

L’alumne ha 
realitzat totes les 
fases de 
construcció i ha 
finalitzat 
l’instrument de 
forma 
satisfactòria.  

L’alumne ha 
realitzat totes les 
fases de 
construcció i ha 
finalitzat 
l’instrument de 
forma 
adequada.  

A l’alumne li ha 
mancat alguna 
de les fases de 
construcció i ha 
finalitzat 
l’instrument però 
amb 
mancances.  

L’alumne no ha 
seguit les fases 
de construcció i 
no ha finalitzat 
l’instrument.  

Resultat final 
 

20% 

L’instrument 
resultant té un 
acabat acurat i 
es capaç de 
generar so.  

L’instrument 
resultant té un 
acabat correcte i 
es capaç de 
generar so.  

L’instrument 
resultant té un 
acabat amb 
mancances i es 
capaç de 
generar so.  

L’instrument 
resultant no es 
troba ben 
acabat. 

Actitud. L’alumne ha L’alumne ha L’alumne ha L’alumne no ha 
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Coavaluació (*) 
 

10% 

mostrat interès 
al llarg de tot el 
procés. El treball 
en equip ha 
sigut correcte. 
La seva 
coavaluació és 
coherent amb el 
treball realitzat.  

mostrat interès 
només en parts 
del procés. El 
treball en equip 
ha sigut 
correcte. La 
seva 
coavaluació és 
coherent amb el 
treball realitzat. 

mostrat interès 
només en parts 
del projecte. Ha 
tingut problemes 
en el treball en 
equip. La seva 
coavaluació no 
és coherent amb 
el treball 
realitzat. 

mostrat interès 
en el projecte. 
La coavaluació 
no és coherent 
amb el treball 
realitzat.  

 

*Els alumnes participaran en l’avaluació amb una coavaluació sobre el seu rendiment en la 
realització del projecte que tindrà un valor del 50% dins del 10% d’actitud. En determinats  
moments durant la realització del projecte faran una valoració de la marxa del projecte 
senyalant les dificultats que tenen i aportant possibles solucions. 

● Rúbrica d’avaluació de la construcció del piano amb Arduino. 

 

Ítem NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 

Croquis inicial 
 

10% 

El croquis està 
realitzat amb 
cura. Les 
proporcions són 
correctes. Es 
troba ben acotat 
amb mesures 
correctes.   

El croquis està 
ben realitzat. 
Les proporcions 
són correctes. 
No està ben 
acotat.  

El croquis està 
bé però 
presenta errors 
de proporció en 
relació a les 
cotes.  

El croquis no 
està ben definit. 
Les proporcions 
no es veuen 
clares. No està 
ben acotat.  

Vistes en 
sistema dièdric 
 

10% 

L’alçat, perfil i 
planta es troben 
realitzats amb 
cura i a escala. 
Estan ben 
acotats.  

L’alçat, perfil i 
planta són 
correctes i a 
escala. Hi 
manquen cotes. 

Hi manca alguna 
vista. Les altres 
dues són 
correctes i a 
escala.  

Les vistes no 
són correctes i 
no es 
corresponen 
amb l’instrument 
a construir.  

Modelatge en 
3D de 
l’instrument amb 
Autocad 
 

20% 

El modelatge en 
3D de 
l’instrument està 
ben realitzat i 
s’ajusta a les 
mides reals.  

El modelatge en 
3D de 
l’instrument està 
ben realitzat 
però presenta 
algun error. 

El modelatge en 
3D de 
l’instrument té 
alguna part 
incorrecta que 
impedeix veure’l 
en el seu 
conjunt. 

El modelatge en 
3D de 
l’instrument no 
és correcte i no 
s’ajusta a la 
realitat.  

Programació 
Arduino. 
Dispositiu 
electrònic 
 

20% 

La programació 
és correcta i el 
dispositiu 
funciona 
correctament. 
Conté almenys 3 

La programació 
sembla correcta 
però presenta 
algun error ja 
que el dispositiu 
no funciona en 

La programació 
sembla correcta 
però presenta 
algun error. No 
conté 3 Leds, 3 
polsadors i 1 

La programació 
és errònia i el 
dispositiu no 
funciona. 
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Leds, 3 
polsadors i 1 
brunzidor.  

la seva totalitat.  brunzidor.  

Construcció de 
l’instrument. 
Resultat final  
 

30% 

L’alumne ha 
realitzat totes les 
fases de 
construcció i ha 
finalitzat 
l’instrument de 
forma 
satisfactòria. La 
integració de la 
part d’estructura 
i electrònica és 
correcta.  

L’alumne ha 
realitzat totes les 
fases de 
construcció i ha 
finalitzat 
l’instrument de 
forma 
adequada. La 
integració de la 
part d’estructura 
i electrònica es 
veu forçada.  
 

A l’alumne li ha 
mancat alguna 
de les fases de 
construcció i ha 
finalitzat 
l’instrument però 
amb 
mancances. No 
hi ha una bona 
integració de la 
part d’estructura 
i l’electrònica.  

L’alumne no ha 
seguit les fases 
de construcció i 
no ha finalitzat 
l’instrument.  
La part 
d’estrucutra i 
d’electrònica no 
s’integren.  

Actitud. 
Coavaluació (*) 
 

10% 

L’alumne ha 
mostrat interès 
al llarg de tot el 
procés. El treball 
en equip ha 
sigut correcte. 
La seva 
coavaluació és 
coherent amb el 
treball realitzat.  

L’alumne ha 
mostrat interès 
només en parts 
del procés. El 
treball en equip 
ha sigut 
correcte. La 
seva 
coavaluació és 
coherent amb el 
treball realitzat. 

L’alumne ha 
mostrat interès 
només en parts 
del projecte. Ha 
tingut problemes 
en el treball en 
equip. La seva 
coavaluació no 
és coherent amb 
el treball 
realitzat. 

L’alumne no ha 
mostrat interès 
en el projecte. 
La coavaluació 
no és coherent 
amb el treball 
realitzat. 

 

● Rúbrica d’avaluació de gravació i edició de la música produïda. 
 

Ítem  NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 

Coneixement 
programa edició 
d’àudio 
 

30% 

L’alumne ha 
atès a les 
explicacions 
sobre el 
programa 
d’edició d’àudio i 
ha visualitzat els 
tutorials 
proposats.  

L’alumne ha 
atès a les 
explicacions 
sobre el 
programa 
d’edició d’àudio 
però no ha 
visualitzat els 
tutorials 
proposats.  

L’alumne ha 
atès a les 
explicacions 
només en 
algunes parts i 
no ha visualitzat 
els tutorials 
proposats.  

L’alumne no té 
coneixement del 
funcionament 
del programa 
d’edició d’àudio.  

Realització de 
l’enregistrament 
sonor. Edició 
d’àudio 
 

60% 

L’enregistrament 
sonor és de 
qualitat i 
l’alumne ha fet 
ús de les eines 
d’edició que 

L’enregistrament 
sonor és de 
qualitat mitja i 
l’alumne ha fet 
ús d’algunes 
eines d’edició 

L’enregistrament 
sonor no és de 
qualitat i 
presenta 
mancances.   

L’alumne no ha 
realitzat 
l’enregistrament 
sonor.  
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proporciona el 
programa.  

que proporciona 
el programa.  

Actitud. 
Coavaluació (*) 
 

10% 

L’alumne ha 
mostrat interès 
al llarg de tot el 
procés. El treball 
en equip ha 
sigut correcte. 
La seva 
coavaluació és 
coherent amb el 
treball realitzat.  

L’alumne ha 
mostrat interès 
només en parts 
del procés. El 
treball en equip 
ha sigut 
correcte. La 
seva 
coavaluació és 
coherent amb el 
treball realitzat. 

L’alumne ha 
mostrat interès 
només en parts 
del projecte. Ha 
tingut problemes 
en el treball en 
equip. La seva 
coavaluació no 
és coherent amb 
el treball 
realitzat. 

L’alumne no ha 
mostrat interès 
en el projecte. 
La coavaluació 
no és coherent 
amb el treball 
realitzat. 

 

● Rúbrica d’avaluació de la realització d’un videoclip i posterior publicació en un 
bloc. 
 

Ítem NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 

Vídeo 
 

40% 

Es tracta d’un 
vídeo creatiu, 
original, divertit, 
on participen 
tots els 
components del 
grup i fan ús 
dels instruments 
creats.   

Es tracta d’un 
vídeo creatiu, 
original, divertit, 
on manca algun 
component del 
grup. Fan ús 
dels instruments 
creats.   

Es tracta d’un 
vídeo poc 
original i una 
mica avorrit. 
Només fan ús 
d’alguns dels 
instruments 
creats.  

Es tracta d’un 
vídeo avorrit, 
poc creatiu i 
monòton. No fan 
ús dels 
instruments 
creats.  

Edició del vídeo 
 

20% 

El vídeo s’ha 
editat fent ús de 
moltes de les 
eines que 
ofereix el 
programa 
d’edició.  

El vídeo s’ha 
editat fent ús 
només 
d’algunes de les 
eines que 
ofereix el 
programa 
d’edició.  

El vídeo s’ha 
editat molt 
mínimament.  

El vídeo no s’ha 
editat.  

Bloc o pàgina 
web 
 

30%  

El bloc és 
atractiu 
formalment i 
inclou el vídeo 
realitzat.  

El bloc és 
correcte, però 
millorable pel 
que fa a la 
forma. Inclou el 
vídeo realitzat.  

El bloc és molt 
simple i poc 
atractiu. Inclou 
el vídeo creat.  

No s’ha publicat 
el vídeo realitzat 
en un bloc creat.  

Actitud. 
Coavaluació (*) 
 

10% 

L’alumne ha 
mostrat interès 
al llarg de tot el 
procés. El treball 
en equip ha 

L’alumne ha 
mostrat interès 
només en parts 
del procés. El 
treball en equip 

L’alumne ha 
mostrat interès 
només en parts 
del projecte. Ha 
tingut problemes 

L’alumne no ha 
mostrat interès 
en el projecte. 
La coavaluació 
no és coherent 
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sigut correcte. 
La seva 
coavaluació és 
coherent amb el 
treball realitzat.  

ha sigut 
correcte. La 
seva 
coavaluació és 
coherent amb el 
treball realitzat. 

en el treball en 
equip. La seva 
coavaluació no 
és coherent amb 
el treball 
realitzat. 

amb el treball 
realitzat. 

 

Finalment, un cop acabat el projecte els alumnes realitzaran una valoració personal seguint la 
següent rúbrica, la qual servirà per introduir millores en el projecte de cara al següent curs.  

  

Ítem NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 

Implicació i 
motivació 

Tant la 
metodologia 
com la temàtica 
m’ha resultat 
atractiva i 
motivadora. He 
tingut ganes 
d’implicar-me en 
la feina. 

La metodologia 
m’ha semblat 
atractiva, però 
hagués preferit 
una altra 
temàtica que 
m’hagués 
motivat més. 

La metodologia 
m’ha semblat 
adequada, però 
la temàtica no 
m’ha motivat. 

Ni la 
metodologia ni 
la temàtica 
m’han semblat 
interessants ni 
atractives. 

Millor 
aprenentatge 

La metodologia 
emprada m’ha 
permès un millor 
aprenentatge 
dels conceptes 
que amb classes 
expositives.  

La metodologia 
emprada m’ha 
permès un millor 
aprenentatge 
només en certes 
parts. 

La metodologia 
emprada m’ha 
permès un millor 
aprenentatge en 
alguna part, 
però hagués 
preferit classe 
expositiva per 
entendre alguns 
conceptes.  

La metodologia 
emprada no 
m’ha permès un 
millor 
aprenentatge. 

Temporització La temporització 
m’ha semblat 
correcta per 
desenvolupar 
tota la feina. 

La temporització 
m’ha semblat 
adequada però 
m’ha faltat una 
mica de temps.  

La temporització 
no m’ha semblat 
adequada, 
encara que he 
pogut acabar 
amb pressa.  

La temporització 
no m’ha semblat 
correcta.  

Nou 
coneixement 

El projecte m’ha 
proporcionat 
nou 
coneixement en 
els àmbits 
estudiats.  

El projecte m’ha 
proporcionat 
nou 
coneixement en 
certs àmbits 
estudiats.  

El projecte m’ha 
proporcionat 
coneixement 
adequat en pocs 
àmbits.  

El projecte m’ha 
proporcionat poc 
o cap nou 
coneixement.  
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4.2. Material per a l’alumnat 

 

4.2.1. Construcció d’instruments musicals 

Enunciat del projecte per l’alumne. Construcció del calaix peruà i del monocordio de 
fusta 

El projecte consisteix en la construcció d’un instrument musical. Pels alumnes de 1r d’ESO 
proposem la construcció d’un calaix peruà i pels alumnes de 2n d’ESO la construcció d’un 
monocordio de fusta. El projecte es realitzarà en grups de tres. Per dur a terme el projecte 
adequadament, heu de realitzar les següents fases amb la temporització indicada: 

● Fase 1: Formació dels grups. Realització d’un croquis inicial. 1 sessió (1 hora) 
● Fase 2: Realització de les vistes en dièdric: alçat, perfil i planta. 1 sessió (1 hora) 
● Fase 3: Construcció de l’instrument musical. 2 sessions (2 hores)  
● Fase 4: Realització de la coavaluació. 10’ 

 

Temporització total: 4 sessions (4 hores) + 10’ 

Enunciat del projecte per l’alumne. Construcció d’un piano fent ús d’Arduino 

El projecte consisteix en la construcció d’un piano fent ús de la tecnologia Arduino. Està 
adreçat als alumnes de 3r d’ESO. El projecte es realitzarà en grups de tres. Per dur a terme el 

projecte adequadament, heu de realitzar les següents fases amb la temporització indicada: 

● Fase 1: Formació dels grups. Primeres idees de projecte. Realització del croquis del 
disseny del piano. 1 sessió (1 hora) 

● Fase 2: Explicació per part del professor de tot allò referent a la programació amb 
Arduino. Resolució de dubtes. Inici del disseny de la part electrònica. 1 sessió (1 hora) 

● Fase 3: Disseny de la part electrònica amb Arduino. 1 sessió (1 hora) 
● Fase 4: Disseny de l’estructura del piano. 1 sessió (1 hora) 
● Fase 5: Realització del codi de programació. 1 sessió (1 hora) 
● Fase 6: Construcció de l’estructura del piano. 1 sessió (1 hora)  
● Fase 7: Realització de la coavaluació. 10’ 

 

Temporització total: 6 sessions (6 hores) + 10’ 

4.2.2. Gravació i edició de la música produïda 

Aquesta part del projecte consisteix en la gravació i edició de so i música produïda amb els 
instruments anteriorment dissenyats i fabricats. Aquesta part de l’activitat cooperativa està 
adreçada als alumnes de 2n d’ESO, qui seran els enregistradors i editors dels sons produïts. 
No obstant, els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO empraran els seus intruments per produir so i 
música. Aquesta part del projecte es realitzarà també en grups de tres, els mateixos grups que 
havien realitzat la construcció d’instruments. Els alumnes de 2n d’ESO en aquesta fase faran 
funció d’enregistradors sonors però també de generadors de música, així que s’hauran d’anar 
alternant per realitzar ambdues activitats.  Per dur a terme aquesta part adequadament, heu de 
realitzar les següents fases amb la temporització indicada: 

● Fase 1: Explicació dels elements bàsics del programari lliure Audacity: importació de 
fitxers de sons, modificació de característiques dels sons (timbre, intensitat, to…), 
creació de noves pistes, aplicació d’efectes: reverberacions, ecos… i exportació de 
resultats. S’ha recomanat als alumnes en finalitzar la sessió de construcció 
d’instruments que visualitzin els tutorials recomanats sobre el programa, amb l’objectiu 
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que es familiaritzin amb el seu ús abans de l’inici d’aquesta sessió. 1 sessió (1 hora) 
● Fase 2: Trobada dels alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO amb els instruments realitzats i amb 

l’ajuda dels docents de música decisió dels ritmes, harmonies, melodies a realitzar en 
la performance musical. Allò més satisfactori seria la creació d’unes melodies 
combinant les tres tipologies d’instruments, encara que pot resultar difícil, per tant 
també és possible realitzar altres combinacions. 1 sessió (1 hora)   

● Fase 3: Realització i enregistrament de la performance sonora. 1 sessió (1 hora)   
● Fase 4: Edició amb el programari lliure Audacity dels sons i música produïts. 1 sessió 

(1 hora) 
● Fase 5: Realització de la coavaluació. 10’   

  

Temporització total: 4 sessions (4 hores) + 10’ 

4.2.3. Realització d’un videoclip i posterior publicació en un bloc 

Aquesta part del projecte consisteix en la realització d’un videoclip i la posterior publicació en 
un bloc. Aquesta part de l’activitat cooperativa està adreçada als alumnes de 3r d’ESO. 
Aquesta part del projecte es realitzarà també en grups de tres, els mateixos grups que havien 
realitzat la construcció del piano amb Arduino. Per dur a terme aquesta part adequadament, 

heu de realitzar les següents fases amb la temporització indicada: 

● Fase 1: Disseny i decisió de com serà el videoclip. Poden participar alumnes dels altres 
cursos amb els seus instruments. Enregistrament del vídeo. 1 sessió (1 hora)  

● Fase 2: Edició del vídeo. 1 sessió (1 hora) 
● Fase 3: Obertura d’un bloc. Decisió del seu disseny i publicació del vídeo en el bloc. 1 

sessió (1 hora)  
● Fase 4: Realització de la coavaluació. 10’  

   
Temporització total: 3 sessions (3 hores) + 10’  
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5. Aplicació al pràcticum. Resultats 
En primer lloc, degut a què el Treball de Fi de Màster (TFM) s’inicia quan el curs ja està 
avançat i totes les programacions realitzades, resulta difícil incloure la proposta didàctica 
plantejada en el curs vigent. No obstant, des del plantejament del meu TFM vaig buscar poder 
realitzar quelcom amb els alumnes, encara que no fos la totalitat de la proposta i posar en 
pràctica conceptes treballats a l’estat de l’art del present treball.   

He tingut la sort de realitzar les pràctiques en un centre que m’ha deixat proposar activitats, 
idees i portar-les cap endavant. Així, la meva tutora del centre de pràctiques em va proposar 
una solució per poder portar part del meu TFM a la pràctica. La segona setmana de juny el 
centre va realitzar una setmana de crèdit de síntesi, en la qual vam incloure part de la meva 
proposta didàctica, la part referent a la construcció d’instruments musicals.  

Degut a què el grup que se’m va assignar per realitzar el taller va ser el de 1r d’ESO, vam 
realitzar la construcció de calaixos peruans. La jornada va ser molt satisfactòria i els alumnes 
van treballar molt bé. El professor de música utilitzarà aquest calaixos flamencs el curs vinent a 
la part del temari corresponent a l’estil flamenc. A l’annex 4  trobem fotografies de la jornada. 

Pel que fa a la tecnologia d’Arduino el meu centre de pràctiques no en fa ús en els projectes ni 
disposa del material necessari, ja que utilitzen la tecnologia Lego. Malgrat això, els ha 
entusiasmat la idea i volen comprar plaques d’Arduino i incloure projectes amb aquesta 
tecnologia pel curs vinent, entre els quals estarà la realització d’instruments musicals, com el 
cas del piano plantejat en el meu TFM. Així, tot el material generat no quedarà només sobre 
paper i es veurà materialitzat el curs vinent. 

 
 

Figura 13. Preparació taller de tecnologia per realitzar el calaix flamenc  
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6. Conclusions 
 

En primer lloc, pel que fa al primer objectiu plantejat Millorar l'aprenentatge i la motivació dels 
alumnes per mitjà de la relació amb temes que els interessen, com és la música, considero que 
he complert el meu repte, ja que en la realització de l’activitat plantejada he observat una 
destacada implicació i motivació per part de l’alumnat. El fet de després poder utilitzar allò creat 
per generar sons, els ha interessat i ha sigut molt enriquidor per ells.  

En segon lloc, pel que fa al segon objectiu Buscar noves maneres de transmetre els conceptes 
tecnològics, en la realització d’aquest projecte transversal he presentat diverses metodologies 
apreses durant aquest any al màster i que he volgut plasmar en la meva proposta didàctica, 
com són l’AC (l’aprenentatge cooperatiu), l’ABP (l’aprenentatge basat en projectes) o PBL 
(project basic learning) i les pràctiques de taller, metodologies que s’allunyen de la tradicional 
classe expositiva i que busquen incentivar la curiositat, recerca, motivació i ganes de fer dels 
alumnes.    

En tercer lloc, pel que fa al tercer objectiu Ser creatius a l'aula tan com s'és en les arts, amb el 
meu TFM volia aconseguir que els docents fóssim conscients que la presència de l’art a 
l’escola no es limita només a aquelles matèries purament artístiques i que és extrapolable a 
altres camps. Sempre buscant que els alumnes puguin explotar la seva creativitat, de la qual 
sovint no en som conscients.  

Finalment, destacar que totes les activitats i projectes de caire interdisciplinari amb l’ajuda de 
les eines audiovisuals són un bon mitjà per incrementar la motivació i la implicació dels 
alumnes en el seu aprenentatge. Els joves agafen el control d’allò que aprenen i s’apropen més 
a la realitat que trobaran en el seu futur professional. A més, tal com s’ha estudiat al treball, 
aquest tipus de projectes ajuden a treballar d’una forma activa totes les competències 
bàsiques, tant aquelles més transversals com aquelles més de cada especialitat. Per altra 
banda, totes aquelles activitats que empren metodologies d’aprenentatge cooperatiu en les 
quals els alumnes assumeixen diversos rols, afavoreixen la inclusió a l’aula d’aquells alumnes 
amb més dificultats.  

En darrer terme, i més a caire personal, desitjo en un futur pròxim tenir l’oportunitat de guiar i 
educar una aula i poder posar en pràctica totes les metodologies apreses al llarg del màster, el 
pràcticum i en la realització i materialització d’aquest Treball de fi de màster, tot aconseguint 
que els alumnes siguin els propulsors de la seva educació i no simples espectadors d’un teatre 

de caire acadèmic.       
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7. Justificació de la línia de treball desenvolupada  
Resposta a l’interrogant plantejat  

   

En resposta a la pregunta que dóna títol al meu TFM: Es pot vehicular tot el temari de 
tecnologia d’un curs de l’ESO amb conceptes musicals? 

En primer terme, en la elaboració i documentació de l’estat de l’art de la temàtica objecte 
d’estudi, m’he adonat que la música no només pot vehicular conceptes i aspectes relacionats 
amb la tecnologia, sinó també conceptes matemàtics o científics. A més, si busquem un treball 
transversal que faci entendre als alumnes que les matèries no són compartiments estancs, 
resulta difícil centrar-nos en una única matèria i al final s’interrelacionen diversos camps: el 
camp de la música, de la tecnologia, de les matemàtiques, de la ciència, de la plàstica i fins i tot 
de la llengua. A més, les metodologies basades en la música tenen grans beneficis en 
l’aprenentatge, tal com ja s’ha comentat durant el treball i poden resultar molt motivadores per 
l’alumnat. Per tant, l’interrogant inicial s’ha estès en el desenvolupament del projecte, ja que els 
beneficis de la música en l’aprenentatge no els podem reduir a un únic camp educatiu.   

Malgrat això, com és evident he de donar una resposta a l’interrogant plantejat. És difícil 
vehicular la totalitat del temari d’un curs de tecnologia amb conceptes musicals, però sí és cert 
que la música d’una manera o altra pot ajudar en la comprensió i aprenentatge dels diversos 
conceptes del curs, tal com he exposat en la primera part del treball. El més important és 
estudiar el com fer-ho i conèixer als nostres alumnes tot sabent quines inquietuds i interessos 
tenen els joves a qui ens adrecem.  
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