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1. INTRODUCCIÓ

L'ensenyament del llenguatge musical, juntament amb l'educació de l'oïda i de la veu són 
essencialment els primers contactes "acadèmics" que un infant té amb la música. És doncs 
una bona pedagogia que l'alumne capti el sentit positiu d'aquestes ensenyances i que 
aquestes s'adaptin perfectament a la seva psicologia. 
Tan important com això és el fet de que tant els programes com les metodologies siguin 
efectives i puguin estimular i enriquir les possibilitats de les nenes i els nens.

L'activitat de música extraescolar realitzada dins de l'escola ve a omplir un buit important, 
el de fer un estudi profund de la música, seriós i amb uns objectius molt marcats. I tot això 
dins l'horari escolar i sense necessitat de desplaçar-se a d'altres centres.

Des de ja fa uns quants anys a tot Europa s'està treballant i de valent per aconseguir que 
l'alumnat pugui desenvolupar un coneixement musical d'alt nivell dins de la mateixa escola 
primària, ja en la seva vessant teòrica de llenguatge com en la interpretació vocal i 
instrumental. I aquest treball necessita de tres elements fonamentals: els mitjans, el 
treball individualitzat, i els professionals.

És aquest el moment en el que els nens i les nenes descobreixen un món màgic que és el 
dels sons i el de la música. A les classes l'infant ha de poder gaudir i utilitzar aquest món 
com més li convingui.
Dels 3 als 12 anys és l'època on l'estudi és més lent però a la vegada més productiu. És el 
moment de posar bé les bases musicals (coneixement del medi musical, hàbits d'estudi, 
descobriment dels sons, de les músiques i dels diferents instruments).
No és el nostre objectiu principal el de crear grans instrumentistes, tot i que estarem molt 
orgullosos si això passa, sinó treballar tots els beneficis que aporta l’estudi musical i que 
anirem descobrint en aquest anys.

Per què estudiar música?
Ja són molts els estudis que determinen que l’estudi musical no només és útil per a la 
interpretació d’instruments. Entre els 3 i els 12 anys aquesta activitat ajuda a:

• Socialitzar l'alumnat d’un mateix grup, fent perdre la timidesa i la vergonya tot 
compartint diferents experiències.

• Mantindre l’atenció en un temps determinat sobre un fenomen musical precís. La 
música com a activitat realitzada en el temps necessita d’una concentració ràpida.

• Crear un llenguatge abstracte que ajuda en la comprensió de les matemàtiques i 
d’altres llenguatges.

• Transmetre sentiments en diferents estats d’ànim (alegria, eufòria, entusiasme, 
por...). Amb un vehicle molt proper a la sensibilitat personal.

• Respectar els instruments musicals en general i comprendre les dificultats que 
comporta la pràctica d’instruments musicals. I finalment respectar als intèrprets.



2. OBJECTIUS GENERALS

Els objectius principals que busquem en la nostra activitat són els següents:

• Compartir vivències musicals amb els companys del grup (aprenent a escoltar als 
demés i a escoltar-se a un mateix) per enriquir la seva personalitat amb la música a 
través del cant, l’audició i la pràctica musical.

• Desenvolupar una correcta emissió de la veu (clara i nítida amb una bona afinació). 
Mitjançant la reproducció, creació i disminució d’intervals i melodies fins a 
transformar-los en recursos expressius propis.

• Adquirir la coordinació motora necessària per a una interpretació rítmica i saber 
interioritzar les figures i esquemes rítmics de cada nivell.

• Desenvolupar l'orella interna per a reconèixer diferents tipus de música, diferents 
instruments, timbres, alçades, durades, intensitats, estructures formals i 
dinàmiques, tot relacionant el so i la seva expressió gràfica així com una bona 
formació de l'oïda musical tant melòdica com harmònica.

• Desenvolupar l’habilitat i la comprensió necessàries per a interpretar un instrument 
musical.

• Comprendre i relacionar l'escriptura musical per a poder desxifrar-la i interpretar-la 
amb facilitat, segons cada nivell.

3. PLA D'ESTUDIS

La manera com nosaltres hem estructurat els estudis dins de l'escola són el fruit de 
l'experiència pedagògica dels professors que formem aquesta activitat, de les necessitats 
concretes de l'escola, de les mostres d'interès per part de les AFA i de l'acollida que hem 
tingut any rere any.
Us presentem aquí un petit organigrama  general que més endavant detallarem per edats, 
capacitats, objectius i dificultats musicals.
Intentem en tot moment formar part de la comunitat educativa, així que ens adaptem a les 
possibilitats dels centres sempre que segueixin la nostra idea pedagògica. 

ORGANIGRAMA

6è de primària
Llenguatge musical  
Superior

Instrument optatiu

(Piano, Guitarra, 
Trompeta, Flauta 
travessera o Violí)

5è de primària

4t de primària
Llenguatge musical  
Mig

3r de primària

2n de primària Llenguatge musical  Elemental

1r de primària Iniciació musical Roda d’Instruments



4. OBJECTIUS CONCRETS I ACTIVITATS

4.1. INICIACIÓ MUSICAL

Com el seu nom indica, és primer curs amb el que s’inicia l’activitat musical.
En aquest moment no busquem fixar grans coneixements a la memòria, ni tampoc 
treballarem a fons la lectura musical. Esperarem que la lectura i escriptura estigui una 
mica més fixada. Però si que tenim objectius clars:

OBJECTIUS

• Treballar  la pulsació, per mantenir estable i sòlid el sentit del ritme en qualsevol 
velocitat.

• Treballar i detectar problemes d’afinació en cançons populars i d’autor.
• Conèixer alguns instruments Orff (Caixa xinesa, triangle, claus, pandero, carilló,...).
• Desenvolupar la capacitat de cantar i afinar en grup escoltant als demés, al piano i a 

un mateix.
• Treballar la relació psicomotriu del cos, mans i cames amb el treball físic de ritmes i 

cançons amb tècniques Dalcroze.

ACTIVITATS

La classe habitualment la dividim en varies parts (de 4 a 6, de 10 a 12 minuts de durada 
cada una aproximadament). 
Intentem constantment guanyar l’atenció a les diferents activitats així com donar el màxim 
d’informació d’una manera lúdica:

• Escalfem la veu amb exercicis de cant molt elementals.
• Cantem cançons populars i d’autor acompanyades normalment per piano o 

guitarra.
• Aprenem a seguir ritmes fàcils amb instruments Orff.
• Toquem algunes cançons senzilles amb piano.
• Treballem ritmes caminant i movent el cos per la classe.
• Presentem els instruments que més endavant tocaran a la roda d’instruments 

i podran escollir per estudiar individualment.
• Treballem amb fitxes de colors per aclarir idees i començar a entendre la 

grafia musical.      

4.2. LLENGUATGE MUSICAL

El llenguatge musical esta dividit en tres nivells: Elemental, Mig i Superior, que 
equivaldrien als tres primers cursos de qualsevol escola oficial de música.
La programació del llenguatge segueix les propostes actuals d'aquesta mateixa assignatura 
que fan els estudis reglats, però a diferència d'aquesta, distribuïm els cursos allargant-los 
per aprofundir en la majoria dels coneixements.
En aquesta activitat es treballa de manera col·lectiva l'estudi de la flauta dolça com a 
instrument que introdueix a la pràctica musical, que finalment, és una de les nostres fites 
més importants.
Es treballen també cançons de repertori populars i d'autor, per continuar el treball de la 
veu.
Es tracta amb més profunditat l'estudi teòric de la música.



ACTIVITATS

La classe habitualment la dividim en varies parts:
• Solfeig: lectura i comprensió de ritmes i notes.
• Cant: repertori popular i d’autor per treballar l’afinació i el coneixement 

musical.
• Teoria musical: anàlisi, comprensió i escriptura musical.
• Treball rítmic: amb instruments Orff.
• Audició: tant de fragments musicals (CD) com instrumentals a classe 
• Història: anàlisis dels coneixements que ens són útils per comprendre 

diferents estils.
• Interpretació musical: llegim i interpretem musica amb la flauta dolça per 

evitar les distàncies entre la música teòrica i la pràctica.

4.3. RODA D'INSTRUMENTS

Creiem que l’edat ideal per començar a estudiar un instrument musical és quan les nenes i 
els nens tenen vuit anys (2n curs de primària). En aquest moment és important que l'infant 
ja tingui clar quin és l’instrument que prefereix per sonoritat, caràcter o d’altres 
característiques. I és molt important que l’alumne esculli amb convicció, però...

Quin és el millor instrument pel meu fill/filla?
Una pregunta que regularment formulen i formularan totes les famílies.
Podríem analitzar molts factors a l’hora d’escollir l’instrument: preu, mida, tradició 
familiar... Però el més important és que ell o ella l’esculli. I és per això que realitzem la 
roda d’instruments.

Durant tot un curs l'alumnat de primer coneixerà i tocarà  diferents instruments musicals 
(violí, guitarra, piano, flauta travessera i trompeta). No és una classe de música més. És 
classe d’instrument en la que els nens toquen i aprenen nocions bàsiques i partitures. Les 
classes són realitzades per professors específics de cada instrument. Cada dos mesos es 
treballa únicament un instrument a classe de manera que els alumnes el coneguin 
profundament i l’interpretin per decidir-se finalment l’any següent per un d’ells.

Durant aquest curs (1r de primària) tots els nens que realitzen l’activitat musical fan roda 
d’instruments. Més endavant (2n primària) l’activitat d’instrument és opcional. I encara 
que no n'escullin cap per seguir endavant amb l’instrument i només segueixin estudiant 
llenguatge musical, l’enriquiment  del coneixement adquirit durant aquest curs és molt útil 
per tots els aspectes de la seva educació.



4.4. INSTRUMENT 

Tot i que és un dels terrenys dels que n'estem més orgullosos, que més satisfaccions dóna 
als alumnes i a les famílies i que pensem que és un dels objectius principals de l'estudi 
musical, l'instrument és opcional.
Tant l'elecció de l'instrument, com el fet d'estudiar-lo, és voluntari, i depèn de l'interès de 
l'alumne i l'acord de les famílies.
Tot nen o nena que vulgui estudiar un instrument ha de començar a partir de 2n. curs de 
primària o més endavant. Per a que l'alumne estudiï sol amb signes i partitures és el 
moment més adequat per ell o ella.

Les classes seran individuals per tal d’aprofitar el rendiment màxim de l’alumne i per cada 
instrument hi haurà un professor especialitzat.
Els instruments possibles a escollir són els següents: piano, guitarra, trompeta, flauta 
travessera i violí. 

5. PROFESSORAT

Tots els professors que treballen amb Plis S.C.P. han estat formats en escoles i 
conservatoris de música i tenen la titulació mitja o superior per impartir les classes de les 
especialitats determinades. Cada especialitat (llenguatge musical, piano, guitarra, flauta 
travessera, violí, trompeta) és impartida per un professor diferent.

6. COORDINACIÓ ESCOLAR

La nostra intenció és formar part d’una col·lectivitat educativa formada per l’escola, els 
alumnes, famílies i professors. I el nostre interès és el de no destorbar les dinàmiques que 
funcionen fins ara a l’escola, aportant el màxim per tal de donar un servei de qualitat.
Així doncs és important establir una entrevista amb la professora de música per posar 
punts en comú sobre les metodologies utilitzades i els coneixements a tractar, per tal de 
caminar en una mateixa direcció.

També hem de ser conscients que el centre ja te una normativa i un projecte educatiu. 
Nosaltres hem d’adaptar-nos a aquest projecte i a la seva normativa, en quant a reglament 
intern i horaris. Ens adaptem a l’horari escolar.

7. MITJANS I MATERIALS

El fet de realitzar aquesta activitat ja fa alguns anys ens ha ensenyat la importància de 
treballar des del primer moment amb espais i mètodes de qualitat. Així tant els mètodes, 
com els instruments musicals i els espais creiem que són fonamentals per aconseguir una 
bona dinàmica, un interès constant i una bona motivació envers l’estudi musical.
El que  necessitem per a realitzar l’activitat amb garanties son tres elements: material 
didàctic, instruments musicals i aules.



MATERIAL DIDÀCTIC
Tot el material didàctic necessari (mètodes, llibres, llibretes, fotocòpies, llapis, gomes, 
colors, retoladors...) serà adquirit per  Plis S.C.P. i quedarà a disposició de l’escola per 
l’activitat de música.

INSTRUMENTS  MUSICALS I ALTRES
Aquesta és la relació de material ideal per treballar dins l’escola:
Un piano, una guitarra, un violí, una trompeta, flautes de bec, caixes xineses (10), triangles 
(10), pandero, panderetes, claus, un equip per escolar música (CD) i faristols (5).
Tot aquest material és possible que, en part, es trobi a l’escola i per això demanem poder 
tenir accés i utilitzar-lo amb màxima cura i respecte.
El material que falti s’anirà adquirint amb el temps i quedarà com a propietat del centre 
per l’ús de tota la comunitat escolar.
En les diferents escoles en les que treballem hem arribat a aconseguir aquest material en 
quatre o cinc anys aproximadament.

AULES (aula de música i aula auxiliar)
Llenguatge musical/Iniciació musical/Roda d'instruments: es realitza en classe 
col·lectiva, just en el moment en el que acaba l’horari escolar (16:30) a l’aula de música i a 
l’auxiliar si coincideixen més d’un grup.
Estudi instrumental: es realitza en classe individual en horari de migdia (abans o 
després de dinar) o després de la classe de llenguatge musical. A l’aula de música.

8. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Habitualment el mes de juny fem una reunió informativa sobre les nostres activitats, 
horaris, concerts, formes de pagament i d’altres temes d’interès.
Hi són convidats totes les mares i tots els pares de l’escola, mestres i personal docent per 
tal de ser informats.

Al principi de curs i en cada assignatura, cada alumne rep uns fulls informatius 
(instruccions) de les activitats que està realitzant, com ha de treballar a casa, fins a on 
volem arribar, com ajudar a estudiar, etc. per tal de mantenir les famílies informades.

Durant el curs realitzem un concert al mes de juny i si es possible un altre durant el 
transcurs del curs escolar. En aquests concerts els alumnes interpreten i canten peces 
musicals treballades a les diferents classes, tan individual com col·lectivament. En aquests 
concerts estem oberts a comentar qualsevol incidència amb els pares.

Al final de curs cada alumne tindrà un informe amb la seva valoració del treball i les 
recomanacions oportunes del professor per passar al següent nivell o insistir en el que es 
troba actualment.

Qualsevol dia a la sortida de les classes es poden comentar els temes oportuns amb el 
professor de la matèria que es tracti.



9. NORMATIVA I FUNCIONAMENT

El calendari de l'activitat començarà i acabarà amb el curs escolar. Es respectaran les festes 
i vacances corresponents que marqui l'escola i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat.

Les classes col·lectives tindran un dia i hora inamovibles durant el curs. L'horari de 
l'instrument individual es marcarà en una reunió amb el professor i tots els interessats.

Les classes que el professor no pugui assistir seran sempre recuperables per un substitut o 
en un altre dia i hora a concretar entre el professor i les famílies. Les classes que l'alumne 
no assisteixi per qualsevol motiu,  (colònies, malalties, absències...) seran recuperables 
només en alguns casos determinats sempre que el professor disposi de dia i hora 
alternativa.

Es realitzaran entre un o dos concerts durant el curs en el que tots els alumnes estan 
convidats (no obligats) a interpretar peces instrumentals o cantades del seu repertori.

Tot alumne haurà de fer, abans de tocar un instrument, com a mínim un curs d'iniciació o 
llenguatge musical, o demostrar que ja ha estudiat en un altre centre.

L’alumne ha de tenir el seu propi instrument musical a casa i portar-lo a classe sempre que 
sigui possible així com el material que el professor consideri oportú: llibres, carpetes, 
accessoris...

Els mesos es facturaran sencers i les baixes es tramitaran a final de mes.

10. EPÍLEG

Tota la música que té entitat pròpia, té la màgia de transportar els sentiments i de crear 
noves atmosferes en un món de sons extraordinari. Nosaltres volem transmetre aquesta 
màgia intentant entendre-la, comprendre-la i estimant-la. Volem compartir aquests 
moments i que totes les nenes i tots els nens puguin viure’ls beneficiant-se de tot el que ens 
pot aportar la música als oients i als intèrprets.



_______________________

MÚSICA EXTRA-ESCOLAR

_______________________

Ens adrecem a vosaltres per tal de fer-vos arribar la nostra proposta d’activitat extra-
escolar.

El nostre objectiu és ensenyar música extra-escolarment de manera profunda, amb criteri 
de seriositat i continuïtat però sense perdre el sentit lúdic i la màgia que té la nostra 
activitat.

La idea principal és oferir el servei als nens i nenes que així ho desitgin, de poder estudiar 
música dins l’horari escolar (migdia i primera hora de la tarda).

Des de fa alguns anys estem realitzant aquesta activitat en diferents escoles de Barcelona. 
Concretament a Les Corts hem treballat a l’escola Lavínia (des de 1989), a l’escola 
Barcelona (des de 1998) i a l’escola Ítaca (de de l'any 2002).

Hem dissenyat un pla d’estudis adaptat a la filosofia de les activitats extraescolars però 
sense perdre de vista l'ensenyament regulat en el pla educatiu actual en referència als 
estudis musicals. De manera que qualsevol alumne que estudiï amb nosaltres, més 
endavant pot continuar els seus estudis en qualsevol conservatori o escola de música.

Així, us fem arribar un dossier explicatiu de les nostres idees generals, els objectius, 
mètodes, activitats, organització general, horaris i proposta econòmica.

Gràcies, per endavant pel vostre temps i la vostra atenció.

  Xavi Criado  
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