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Visió
• Música Clàssica en crisi – públic envellint i interès disminuint

• Revolució tecnològica

o Estem desbordats a estímuls – curiositat

oCultura de la immediatesa – capacitat d’esforç, paciència

o Xarxes socials – interacció, comunicació

• Passivitat en l’aprenentatge – dependència del professor, falta de 

pensament crític

Si el món ha canviat, per què no ha de fer-ho l’educació?



Missió
Establir un format flexible i complementari a les classes

d’instrument, fonamentat en el treball col·laboratiu entre un 

ensemble professional i un grup d’alumnes. El treball es 

centrarà en l’expressió i comunicació a través de la música i en 

la interacció entre participants i amb el públic per tal de 

potenciar el valor de la música en viu



Objectius
• Promoure una actitud curiosa

• Fomentar un treball conscient i rigorós del repertori

• Incentivar l’aprenentatge col·laboratiu, actiu i compartit des del 

respecte i l’escolta mutus

• Despertar un pensament crític

• Crear una experiència molt positiva i gratificant sobre l’escenari



Els pilars del projecte

Expressió i 
Comunicació

Aprenentatge en 
Grup

Modelatge o 
imitació actius



Expressió i Comunicació

La tècnica és indispensable, però és tot el 
que necessitem?

• Hi ha una falta d’atenció en l’expressió en 
l’Educació Musical (Karlsson & Juslin, 2008)

• Els objectius relacionats amb l’expressió porten a un 
nivell de raonament més alt (McCarthy et al., 2003)

• Aquests promouen la creativitat, el pensament crític
i l’autonomia dels alumnes



Aprenentatge en grup

Format molt valuós a l’hora de complementar 
les classes individuals: habilitats socials i 
eficiència en l’aprenentatge

• Compartir el procés d’aprenentatge el fa més
consistent i ampli (Green, 2008) 

• Aprenentatge inclusiu i democràtic
• El treball per un resultat comú implica també una 

experiència emocional compartida, la qual promou
l’empatia (Hodges, 2012)



Modelatge o imitació actius

Eina fonamental en les classes d’instrument

• Utilitzar exemples sonors és molt efectiu a l’hora
d’explicar conceptes musicals (McCarthy, 2007)

• El professor és un model en tots els sentits: tècnica, so…
però també actitud i nivell d’energia

• Modelatge plural – model d’interacció i treball
• Modelatge sobre l’escenari

Presenter
Presentation Notes
Els conceptes musicals són abstractes, donar-los un valor sonor els dóna un significat pràctic



Principis metodològics
• Treball intenstiu en vàries sessions (cap de setmana)

oTrencar esquemes/rutina – flexibilitat i predisposició al canvi

• Lideratge compartit – sense director

oTreball democràtic, inclusiu i participatiu

• Incorporació d’activitats complementàries* als assajos i parcials

[crear les condicions] 

Concert final



*Activitats complementàries
Exercicis i dinàmiques de grup dissenyades en funció de les necessitats del 
grup d’alumnes, utilitzant elements del repertori a treballar i amb els
objectius del projecte

• Escalfament amb/sense instrument – ritme (percussió corporal), cops d’arc

• Exercicis enfocats a: 

oelements tècnics concrets – treball progressiu

oconsciència de grup – respiració, ulls tancats

omusicalitat/expressió/fraseig – moviment, interacció

• Taller d’improvisació – creativitat i comprensió



Principis pràctics

• Coordinació amb el professorat – repertori i coneixement del grup

• Preparació de l’ensemble – planificació lideratge i disseny de les 

activitats

• Treball en equip – anivellar habilitats i reptes de la forma més

personalitzada possible, tothom és indispensable (solistes, veus

simplificades)



de les paraules als fets…



Projecte pilot

Reus, 16-17 Abril 2016

Escola de Música del Centre de Lectura + Conjunt Atria
Júlia Santos (flauta travessera) 

Isabel Soteras i Guillem Cabré (violins) 

Carla Rovirosa (violoncel)

Documental de Cordèlia Alegre

Per visualitzar el vídeo complet, visiteu el canal de YouTube del Conjunt Atria













Contribucions

Basades en: 

• L’experiència dels projectes realitzats

• Treball de màster – entrevistes a projectes similars

• Participants i testimonis del projecte pilot



Contribucions

Elements escencials



Contribucions

Comunicació i expressió a través de la música

• Prendre consciència, explicar històries

• Interacció – fer música com conversar, disfrutar








Contribucions

Treball democràtic en grup

• Responsabilitat compartida – compromís i confiança

• Aprenentatge actiu – treball participatiu, 
donant/rebent feedback

• Treball en equip – cooperació i respecte

L’ensemble va crear un “alt nivell de complicitat entre els

músics” (Raül Contreras)








Contribucions

Modelatge actiu

• Enfoc des de l’instrument – referència directa

• “Lideratge positiu” (Cibrán Sierra)  

guia musical vs instructor musical

• Ambient d’aprenentatge

“El Conjunt Atria va crear des del principi un ambient de 

treball positiu i entusiasta” (Raül Contreras)








Impuls sobre l’escenari
• Es potencien les habilitats individuals - el grup reforça l’individu

• El públic percep l’entrega i l’expressió del grup

• Experiència enriquidora, fer música plegats i compartir-la

Format flexible a altres estils de música i instruments

• Música Antiga, Música Moderna, cordes, vents, orquestra de cambra, etc.

Contribucions



Moltes gràcies!

Més informació i contacte: 

guillem.cabre.salagre@gmail.com
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