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L‘APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

-  Repte per a l ’a lumnat
-  Procés de recerca
-  Reflexió sobre l ’aprenentatge
-  Presentació i divulgació

PAPER DEL PROFESSORAT

Impulsar, facilitar, supervisar
Transdisciplinarietat



Significatiu i guiat per un propòsit educatiu

ELEMENTS CLAU

COM HA DE SER?

Necessitat de conèixer
Pregunta desafiant i objectiu conductor

Protagonisme de l’alumnat
Habilitats del s. XXI

Investigació i innovació
Retroalimentació, crítica i revisió

Presentació i divulgació



Una mica d’història: projecte ART I SOCIETAT



Com construir el projecte Vivint l’impressionisme



What is impressionism



DIA ACTIVITAT 

25/10/2016 Elisabet Ribera: conferència sobre contextos socials i artístics de l’impressionisme 

22/11/2016 Visionat de What is Impressionism, de Leonard Bernstein 

20/12/2016 Visita guiada a l’exposició Renoir entre dones 

per determinar L’Andreu Diport vindrà a explicar el seu treball de recerca: “Contrapunt i 

impressionisme: una relació impossible? “ i explicarà com va elaborar la composició 

20/12/2016 Concert comentat per Philippe Vallet: Prélude a l’après midi d’un faune, de Claude 

Debussy, amb el grup de música del segle XX 

19/01/2017 Philippe Vallet els hi explica com compondre una peça impressionista 

28/03/2017 L’Helena Ginès ens explica el procés d’enregistrament del CD dels 24 preludis de 

Debussy 

28/03/2017 Concert de música de cambra (duets, 4 mans i quartet de corda) dels alumnes amb 

obres impressionistes de Fauré, Debussy i  Ravel 

29/03/2017 Comentari i anàlisi de les obres per part dels alumnes que no han tocat. Es fa una 

presentació del compositor, de l’obra i anàlisi dels trets més destacats 

Temporització des de música  



Enllaç padlet

Enllaç pàgina web centre



A partir del curs 2009/10
(Música de cambra i tecnologia)



Derivat de l’estudi de la forma sonata a 3r apareix la composició per al 
grup de cambra, amb enregistrament i edició d’un CD o pàgina web
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