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Resum 

El present document pretén mostrar un projecte d’innovació educativa per a la lluita 

contra el fracàs escolar a través de la realització d’activitats per a la promoció de la 

música. Aquest projecte, anomenat Música als curts, s’ha portat a terme al CEIP 

Heretats de l’Alcúdia durant el curs 2012-2013.  

Paraules Clau: 

Projecte, innovació, fracàs escolar, música, cinema, curtmetratge, sonorització, banda 

sonora. 

Resumen 

El presente documento pretende mostrar un proyecto de innovación educativa para la 

lucha contra el fracaso escolar a través de la realización de actividades para la 

promoción de la música. Este proyecto, denominado Música als curts, ha sido llevado a 

cabo en el CEIP Heretats de l’Alcúdia durante el curso 2012-2013. 

Palabras Clave: 

Proyecto, innovación, fracaso escolar, música, cine, cortometraje, sonorización, banda 

sonora. 

Abstract 

This document shows us an innovative educational project to combat school failure 

through activities to promote music. This project, called Música als curts, has been 

carried out in the CEIP Heretats de l'Alcúdia during the school year 2012-2013. 

Keywords: 

Project, innovation, school failure, music, film, short, sound, soundtrack. 
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DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 

Introducció 

Aquest Treball Fi de Grau versa sobre l’estudi i observació del projecte Música als 

curts, un projecte portat a terme pel CEIP Heretats de l’Alcúdia. Mitjançant l’aplicació 

d’activitats musicals treballades en l’assignatura de música, el projecte tracta, entre 

d’altres, de “[...] lluitar contra el fracàs escolar i ajudar al desenrotllament de les 

capacitats psicointel·lectuals i socials de l’alumnat.” (Heretats, 2012b, p. 2).  

Justificació 

Al món de l’ensenyament constantment s’està recercant noves tècniques per millorar el 

procés d’ensenyança-aprenentatge i buscar l’èxit major en la consecució dels objectius 

plantejats en les etapes educatives establertes. Mitjançant estudis de casos, projectes 

d’investigació-aplicació i altres experiències es busca la innovació en matèria educativa.  

D’aquesta manera es presenten habitualment a congressos, conferències i altres 

esdeveniments educatius de gran importància projectes que pretenen millorar el sistema 

educatiu, bé siga facilitant la labor docent al mestre, o bé siga presentant projectes que 

resulten més atractius als alumnes. 

D’altra banda, trobem els qui lluiten en tot moment perquè els resultats de les proves 

que mesuren els nivells de rendiment escolar, com els informes PISA entre d’altres, no 

siguen escandalosos i deixen en mal lloc els alumnes espanyols, i conseqüentment, els 

mestres i professors (García, 2009). 

En aquest sentit podem trobar actualment diversos escrits científics que parlen del 

benefici que aporta la música al rendiment escolar, com és el cas de la tesis El 

rendimiento académico de los alumnos de primaria que cursan estudios artístico-

musicales en la Comunidad de Valencia, la qual conclou que “La música en el sistema 

educatiu ha d'ocupar un paper destacat pel seu interès en si com llenguatge, pel seu 

paper essencial com transmissor de cultura i pel benefici que reporta al 

desenvolupament evolutiu dels alumnes.” (Reyes, 2011, p. 395). 
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Partint de la conclusió d’aquesta tesis doctoral, la Federació de Societats Musicals de la 

Comunitat Valenciana (FSMCV), aconsellada pel seu assessor i professor de la 

Universitat de València (UV) Remigi Morant, ha pugnat per aconseguir apropar encara 

més les ensenyances musicals a les escoles públiques.  

És així com naix el projecte AMURE: Los efectos del Aprendizaje Musical sobre el 

Rendimiento Escolar, una iniciativa de la UV i la Generalitat Valenciana (GV) per 

dissenyar una experiència pilot, que es portarà a terme en dos col·legis de València, per 

contrastar que l’aprenentatge musical afavoreix capacitats i habilitats de 

desenvolupament del xiquet i, conseqüentment, serveix com a eina per evitar el fracàs 

escolar (Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Universitat de València, & Econcult, 

2012). 

Com a pedagogs ens ha d’importar aquesta labor científica que en tot moment pretén 

millorar el sistema educatiu i generar persones més educades i millor formades, i fruit 

d’açò hauria de ser la constant actualització dels equips de professorat en la recerca de 

noves eines i noves tècniques, com és el cas del projecte anteriorment nomenat.  

A més, cal afegir la importància que rep actualment la música al cinema. La 

sonorització de pel·lícules s’ha convertit en un element imprescindible, ja que sense ella 

el film perdria part del sentit. El so a les pel·lícules “[...] fa més expressiu el que es vol 

transmetre, intensifica el significat dramàtic d'una acció, anuncia uns fets que estan a 

punt de produir-se, crea un clima o caracteritza un ambient.” (Ambròs & Breu, 2007, p. 

88).  

És per això que aquest treball ens pretén apropar a una experiència no molt comú a les 

aules valencianes. En aquest cas, se’ns presenta l’ocasió d’estudiar un projecte que 

conjumina, per un costat la innovació, amb el treball sobre una temàtica poc estesa als 

col·legis espanyols com és el cinema, i de l’altre la millora en el rendiment escolar, ja 

que aquest projecte estimula i treballa certes capacitats en l’alumnat que més endavant 

estudiarem. 

Per aquest fet, per ser un projecte innovador encarat a lluitar contra el fracàs escolar, per 

la seua proximitat a l’experiència en el Pràcticum, i per la temàtica del projecte, la 
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música als curts, hem cregut convenient treballar-lo a fons per conèixer millor com 

portar a terme un projecte d’aquestes dimensions. 

Propòsit 

L’elecció del tema ve donada per diversos motius. Per un costat, per tractar-se d’un 

projecte d’innovació educativa que s’està portant a terme al col·legi on he estat 

realitzant les pràctiques, i que d’aquesta manera, tant l’experiència viscuda al centre 

com el projecte en si, pot fer-se extensible a tot l’àmbit educatiu. 

Per altre costat, per reafirmar sobre la pràctica allò que molts altres estudis científics 

revelen als seus documents, que la pràctica d’activitats musicals millora el rendiment 

acadèmic i serveix com a estímul per a les persones més desfavorides. 

D’aquesta manera, el projecte sobre el qual anem a treballar s’emmarca dins el 

programa d’innovació educativa per la lluita contra el fracàs escolar convocat per la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

Així, el projecte Música als curts no és altra cosa que l’extensió i plasmació d’una idea 

inicial sorgida de la combinació de les inquietuds educatives d’un mestre i la seua afició 

pel cinema.  És així com un dia, ara fa ja més de huit anys, el mestre Manolo Morató va 

decidir iniciar el que ara és el grup cinema Heretats per produir cinema a l’escola, un 

grup que treballa, junt als alumnes, l’elaboració dels guions, la creació i enregistrament 

de la música, la filmació de la pel·lícula i la postproducció i muntatge de la mateixa. 

Abans de continuar, però, cal explicar un poc el funcionament del centre educatiu. 

Aquest col·legi, igual que alguns altres, a més de tindre les matèries comuns i 

específiques dictaminades per la llei i concretades pel decret pertinent, ha estat capaç 

d’involucrar a l’equip docent perquè proposen i activen altres iniciatives que motiven 

l’alumnat i l’ajuden en la seua educació bàsica.  

És així com al Col·legi Heretats es formen grups diferents de treball, com són: cinema a 

l’escola, foment lector, salut a l’escola, treballem l’art, kinesiologia a l’escola, educació 

en valors i web del centre (Annex I). Cadascun d’ells agrupa un sector del professorat i 

pretén aconseguir uns objectius diferents, però en el nostre cas ens centrarem en el grup 

de cinema a l’escola, anomenat cinema Heretats. 
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Segons la PGA del centre (Heretats, 2012a, p. 59), els objectius que es marquen al grup 

són els següents: 

1. Descobrir el cinema a partir de la pràctica. 

2. Aprendre a pensar i a donar forma a les idees, a assumir tasques, a compartir 

decisions i a cedir el lloc a un altre. 

3. Contribuir a la seva formació com a persones a través dels valors de la creació 

cinematogràfica: treball en equip, responsabilitat, esforç, capacitat d’espera, 

sensibilitat… 

4. Descobrir una nova manera de relacionar-se amb el món i amb els altres. 

5. Conèixer el funcionament de les eines adequades per a realitzar el curtmetratge 

( càmera de vídeo, càmera de fotos, micròfon, projector…). 

Així mateix, dins d’aquest apartat se’ns exposen les activitats que es realitzaran al llarg 

del projecte: 

• Projecció de diferents curtmetratges, de minuts Lumières i de seqüències 

fotogràfiques. 

• Elaboració dels diferents guions: el guió literari es treballarà amb els tutors de 

6é i en l’àrea de llengua; el guió tècnic es confeccionarà pels mestres del Grup 

de Cinema. 

• Realització de cursets: maquillatge, perruqueria, so, direcció i càmera. 

• Rodatge de curtmetratges. 

• Preparació i gravació de les Bandes Sonores dels curts. 

És en aquesta última activitat, la preparació i gravació de la música dels curts, és on 

nosaltres centrarem el nostre estudi. 
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Marc teòric 

En primer lloc tractarem de definir que és un projecte d’innovació educativa. Entre totes 

les definicions que podem trobar al respecte cal remarcar a Francesc Imbernón 

(Imbernón, 1996, p.64), qui ho defeneix com: 

La innovació educativa és l'actitud i el procés d'indagació de noves idees, propostes i 

aportacions, efectuades de manera col·lectiva, per a la solució de situacions 

problemàtiques de la pràctica, el que comportarà un canvi en els contextos i en la 

pràctica institucional de l'educació.  

En aquest sentit podem trobar una sèrie de treballs que parlen de projectes educatius 

innovadors en l’àmbit musical, com és el cas de Proyectos musicales inclusivos 

(Fernández-Carrión Quero, 2011), un document que analitza i explica dos projectes 

educatius diferents com són EL SISTEMA i LOVA. Per un costat trobem EL SISTEMA, 

fundat per José Antonio Abreu, que “[...] utilitza l'educació musical per al 

desenvolupament comunitari, la integració social i la solidaritat [...]”, i per l’altre tenim 

un projecte que actualment està aplicant-se a algunes escoles espanyoles, LOVA, i que 

“[...] treballa l'òpera considerant-la com mitjà de desenvolupament integral i no només 

musical.” (p. 76). 

És, possiblement, aquest últim el que més s’assembla al projecte Música als curts que 

estudiarem més endavant, ja que combina la producció artística en totes les seues 

facetes i no solament es centra en un aspecte, com puga ser el literari, el dramàtic o el 

musical. 

Així mateix, podem trobar altres projectes innovadors en l’aspecte musical, com és el 

cas de Sonidos de la Tierra (Proyecto Sonidos de la Tierra, 2013), un projecte creat pel 

mestre Luis Szarán i que es sembla molt a EL SISTEMA, però amb una innovació digna 

de remarcar. Compta entre els seues projectes amb la Orquesta de Instrumentos 

Reciclados, una formació que no pot obtenir instruments musicals degut a la precarietat 

econòmica del territori i ho resolen amb la construcció i reparació d’instruments que 

reciclen de l’abocador.  
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És així com, en aquest cas, s’ha aconseguit utilitzar la música com mitjà de dissuasió 

dels problemes socials que existeixen a la zona, i a més s’ha aconseguit, per un costat, 

evitar que aquests xiquets i xiquetes acaben recorrent a les drogues i les colles rondaires 

per a superar els problemes, i per un altre costat, que la massa social s’involucre en el 

projecte i ajude a recollir i construir els instruments. 

Fins ara hem parlat en tot moment de projectes a gran escala, programes que no es 

poden portar a terme en una escola primària qualsevol, però dels quals sí podem fer 

servir idees. I en aquest munt d’idees que poden sorgir trobem l’ús d’activitats musicals 

com mitjà de lluita contra el fracàs escolar, o d’una altra manera, la música com 

afavoriment de l’assoliment de les competències educatives (Andreu i Duran, 2012, p. 

342-344). 

En aquesta línia d’estudi, fent servir la música com ajuda a l’ensenyament en general, és 

on podem emmarcar el projecte, objecte d’estudi, Música als curts. A més també podem 

situar altres projectes semblants, com AMURE (esmentat a la justificació), que pretén 

investigar i analitzar “[...] els efectes de l'aprenentatge musical sobre el rendiment 

escolar i la seua influència en els processos cognitius i actitudinals [...]” (Som online, 

2012), o també MUSICOLES, “[...] una iniciativa pionera en la qual la música funciona 

com una eina bàsica per a l'èxit escolar.” (TV digital Ontinyent, 2013).  

Ambdós projectes naixen a la Comunitat Valenciana i pretenen apropar l’educació 

musical a l’educació general, tot i justificant els beneficis que aquesta aporta a nivell 

cognitiu, actitudinal i psico-motriu. Encara que són projectes d’investigació, considerem 

que és apropiat fer esment d’ells per la reiteració de la hipòtesi que la música beneficia 

el rendiment escolar, punt important al projecte estudiat. 

A propòsit d’açò, recentment a eixit una noticia on s’exposa que la FSMCV ha realitzat 

una sèrie d’esmenes al projecte de llei de la LOMQUE “[...] per a l'adequada presència 

de la música en el sistema educatiu pels seus beneficis educatius i pedagògics.” (Quiles, 

2013a, p. 1).  

Tal i com s’especifica a la notícia, totes aquestes esmenes realitzades per la entitat 

emissora del comunicat estan recolzades pels estudis que estan apareixent en els últims 

anys i que conclouen que “Els estudiants que segueixen estudis de formació musical 
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tenen millors resultats acadèmics en llengua, matemàtiques, història i ciència. La música 

és una eficaç eina contra el fracàs i l'absentisme escolar.” (Quiles, 2013a, p. 1). 

Aquesta proposta ha tingut tanta acceptació que, fins i tot, s’ha aconseguit una reunió 

entre la FSMCV, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i el Ministre d’Educació 

en la qual s’assegura que “[...] advoquen per la «troncalitat autonòmica» de la música en 

aquesta comunitat autònoma. Això suposa, a la pràctica, que la música tindrà el mateix 

pes específic que les assignatures troncals segons Catalá.” (Quiles, 2013b). 

Pel que hem estudiat fins ara és evident que el projecte que ens trobem al davant no és 

un projecte completament innovador. Aquest projecte, com molts altres, naix fruit d’un 

programa habilitat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a lluitar contra el 

fracàs escolar mitjançant activitat musicals. Cal dir, per tant, que són molts els col·legis 

que han participat en la convocatòria i han promogut diferents tipus d’activitats 

emmarcades com a projectes musicals contra el fracàs escolar.  

Així i tot, sembla un projecte molt interessant i innovador perquè utilitza l’elaboració i 

gravació de bandes sonores com eix vertebrador de tot el projecte, ja que, tal i com 

justifica aquest, el cinema, avui en dia, no seria res sense el so. 

Pel que fa al cinema, el fet en sí d’utilitzar el llenguatge audiovisual com a mitjà 

educador és un fet poc habitual a les aules de primària i secundària per l’absència 

d’aquest al currículum oficial, la qual cosa tractarem més endavant, però fins i tot així 

no deixa d’estar present en alguns centres escolars. Així per exemple, podem trobar el 

cas de Cinema en curs (A Bao A Qu, 2013).  

Cinema en curs és un projecte que es porta a terme en escoles i instituts de Catalunya 

des de 2005 i que té un objectiu triple: “[...]propiciar un descobriment del cinema per 

part de xiquets i joves, explorar les potencialitats pedagògiques del cinema en l'escola i 

l'institut i elaborar metodologies i propostes de transmissió del cinema (i la creació)[...]” 

(Aidelman & Colell, 2012a, p. 232). Amb la iniciativa creativa de posar en marxa 

Cinema en curs s’introdueix a Espanya la pedagogia del cinema i la pedagogia a través 

del cinema. 

Tanmateix, Cinema en curs (Aidelman & Colell, 2012b, p. 23) no és una idea 

experimental ni fruit d’un programa d’innovació, sinó que és un projecte vinculat a un 
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altre de procedència francesa, com és Le cinéma, cent ans de jeunesse (La 

Cinémathèque française, 2013, p. 4-5), un projecte d’educació en cinema, dirigit pel 

departament pedagògic de la Cinémathèque française, que reuneix tots els anys des de 

1995, un grup internacional de reflexió composat per professors i professionals del 

cinema apassionats per l'educació artística. 

Un altre projecte semblant i paral·lel en el temps, però portat a terme a la comunitat 

autònoma de Navarra, és los superocho, un programa concret d'intervenció educativa en 

el marc d'una escola-taller de cinema que gira, principalment, en base a tres objectius 

generals: generar criteri audiovisual, potenciar l'afició al cinema des de la infància i 

proposar el descobriment del potencial creatiu en l'adolescència (Urpí & Vicente, 2008, 

p. 93-94). 

Cal dir que alguns d’aquest projectes, sobretot  Le cinéma, cent ans de jeunesse i també 

Cinema en curs i los superocho han estat basats en un manual força interessant, tal i 

com queda documentat als textos referenciats.  Parlem del tractat La hipótesis del cine, 

d’Alain Bergala. Un manual que parteix de la pròpia experiència de l’autor, editor i 

redactor dels Cahiers de Cinéma entre d’altres, per a apropar el cinema a l’escola. El 

llibre pretén donar una visió de com s’hauria d’introduir el cinema a l’escola, i com s’ha 

de fer per a extraure el màxim partit d’aquest a les aules (Bergala, 2007).  

Una dada important a remarcar és que pràcticament tota la pedagogia del sèptim art que 

apareix ha sorgit de França, i això ve donat per la importància que li atribueix el govern 

francés al cinema en l’educació. És així com al juny de 2000 se li encarrega a Alain 

Bergala la realització d’un manual que acostara i transmetera el cinema a l’escola, tot 

açò dins del pla de desenvolupament i inserció de les arts i la cultura en els col·legis 

afavorit pel aleshores ministre de Cultura Jack Lang (Bergala, 2007, p. 15-32). 

Tanmateix al nostre territori és molt poca l’educació en comunicació audiovisual que 

podem trobar. És a partir dels anys huitanta quan a Espanya, i sobretot a Catalunya, 

trobem moviments didàctics que pretenen introduir el cinema a l’escola, encara que siga 

de manera extraescolar. La LOGSE aproximà l’educació en comunicació a les aules, 

però, en aquest cas, de manera insuficient pel que respecta als continguts bàsics 

(Ambròs & Breu, 2007, p. 41). Segons l’autora, l’educació en comunicació és 
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necessària des del moment que s’introdueixen elements com la ràdio, la televisió o 

internet en la vida quotidiana. 

Igualment, l’arribada de la LOE és un moment important per a què s’incorpore 

l’educació en comunicació a nivell curricular i es complisca així una demanda reiterada 

d’alguns col·lectius i institucions que formen part de l’àmbit artístic. I és així almenys a 

nivell curricular, no tant de l’aplicació didàctica. Podem observar com una de les 

competències bàsiques que cal assolir en l’educació primària obligatòria és el 

tractament de la informació i la competència digital.  

Però el ben cert és que des de l’educació primària tampoc s’està fent una educació en 

comunicació audiovisual amb la LOE, simplement s’està fent un ús més exhaustiu de 

mitjans tecnològics com a eina de treball. Així doncs, tal i com afirma Ferrés (2006b, p. 

5) “[...] Al contrari del que se sol donar per entès, la competència digital o multimèdia 

no comporta competència audiovisual. De fet, sovint serveix per a amagar la 

incompetència en aquesta matèria.[...]”  (en Tucho Fernández, 2008, p. 551). 

Fins ara em pogut veure com la gran part dels projectes cinematogràfics treballats ha 

centrat la seua activitat en diferents aspectes, com la creació de consumidors amb bon 

criteri, el gaudi amb l’expressió artística, la exploració pedagògica, la transmissió del 

cinema, apropar els joves a aquest gènere artístic i potenciar la creativitat dels xiquets i 

xiquetes.   

Música als curts, però, afig una excepció respecte dels anteriors i del que habitualment 

es pot veure a les aules de primària i secundària. Aquest projecte parteix, ja no solament 

de la creació de cinema, sinó del treball sobre la música del cinema per a potenciar les 

capacitats i habilitats psicològiques i socials de l’alumnat. Per aquest fet, tal i com 

anuncia el projecte (Heretats, 2012b, p. 2), l’objectiu és aconseguir que: 

1. L’alumnat improvise, compose i interprete la música que serà gravada per al 

muntatge final dels curts. 

2. Treballe el cos (expressions facials, moviments corporals, etc) perquè els actors i 

actrius puguen posar-se dins del seu paper a l’hora del rodatge del curtmetratge.  
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En aquesta línia de treball s’emmarquen altres estudis com és l’exemple de  La música 

de cine como estrategia educativa. En aquest treball l’autor fa servir la música de 

cinema, com element proper als alumnes, per treballar diferents aspectes educatius, i en 

concret, diferents elements de l’educació musical. Montoya (2007, p. 122) diu que “Per 

mitjà d'aquest acostament als interessos de l'alumne el docent de música pot treballar 

tots els àmbits de l'educació musical que estime oportuns, des de l'audició al llenguatge 

musical passant per la formació vocal o instrumental i el moviment.[...]”. Així doncs, 

l’autor proposa fer una consulta directa a l’alumnat i seleccionar entre les seues 

motivacions les cançons que més s’adapten a les seues possibilitats (p. 109). 

Però el projecte que més s’apropa a la realitat del projecte objecte d’estudi és sens dubte 

Proyecto «Película» desde educación artística: música. Una experiència que s’ha portat 

a terme als col·legis de Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt, i l'escola Sant Miquel del Cros, 

d'Argentona, ambdues en la província de Barcelona. Catalunya sembla ser una terra 

prolífica en quant a innovació educativa, i concretament, pel que fa a l’educació en 

cinema és una potencia a nivell internacional. Però cal dir que aquesta experiència no 

està directament relacionada amb l’estudiada anteriorment cinema en curs, sinó que 

aquest és un projecte anual que es treballa de manera interdisciplinar partint de l’àrea 

artística. 

És això precisament el que el fa ser un projecte innovador i actual. Innovador per fer ús 

d’un mitjà com el cinema per a realitzar diferents activitats anuals de manera transversal 

i interdisciplinar. I actual per treballar totes i cadascuna de les competències bàsiques 

descrites en la llei actual d’ensenyament. Així, tal i com afirma l’autor del text, “El 

projecte «Pel·lícula» contribueix plenament al desenvolupament de totes i cadascuna de 

les competències bàsiques, posant l'accent en les pròpies de l'àrea i ressaltant les 

competències interdisciplinars i metadisciplinars com eix vertebral.” (García García, 

2011, p. 48). 

No obstant això, dins de la semblança amb el projecte música als curts, aquest difereix 

novament en el punt més important de tot l’estudi: la realització de la banda sonora. 

Segons aquesta experiència, un dels punts més divertit del projecte fou la creació 

d’efectes sonors, també anomenat l’art del Foley, i de la banda sonora. Però el cas és 

que si observem la pel·lícula realitzada per la primera escola es pot apreciar com la 
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banda sonora no ha estat creada per ells, sinó que solament s’han incorporat al film 

melodies, la majoria d’elles clàssiques, que ja existien prèviament. 

Per tant, cal dir que el més ressenyable d’aquesta experiència pel que fa a l’àmbit sonor 

es troba en la creació d’efectes especials, una acció que no deixa de ser important i que 

també trobarem més endavant al projecte estudiat.  

Hem seleccionat un extracte del document anterior on se’ns fa demostrable la 

gratificació que suposarà crear projectes com aquest, tota una experiència pedagògica 

per al professor i tota una experiència en la vida per a l’alumne: 

 Imitar sons amb utensilis rudimentaris i assequibles es va convertir en una recerca i 

classificació sonora de tot el que ens envoltava. La interacció amb el món físic va 

permetre passar del típic ús dels cocos per a imitar els cascos d'un cavall al so que 

produeix un globus a l'expulsar l'aire subjectant la punta amb els dits per al soroll d'una 

porta obrint-se. (García García, 2011, p. 50). 

Al fi i al cap, els efectes sonors no és més que una part de la totalitat del so que engloba 

un projecte com és una pel·lícula. Una pel·lícula que necessita del so d’ambient, dels 

diàlegs, dels efectes especials i de la música perquè es considere com a tal. Una 

pel·lícula que sense la música es deixaria per transmetre sensacions, expressions, i 

sobretot emocions. Emocions que són necessàries perquè el film adquirisca sentit i puga 

transmetre tot allò que pretén. Transmissió que no és possible sinó existeix un 

llenguatge amb elements de comunicació bàsics. Llenguatge que en aquest cas és 

audiovisual i que necessita espectadors perquè tinga la seua funcionalitat. És tot aquest 

entramat necessari per a que les pel·lícules adquirisquen el seu valor total. 

Per tot açò l’escola ha de tindre una altra visió del cinema dins l’aula. No es pot 

considerar el cinema com un element d’entreteniment quan no se sap que fer amb els 

alumnes, com una alternativa a finalitzar un trimestre, ni com un recurs quan plou i els 

alumnes s’han de quedar a classe perquè no poden baixar al pati.  

Així doncs, tal i com afirma Ambròs (2007, p. 39-40): 
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El cinema i la cultura no han de ser considerats [...], sinó una part integrant, i molt 

important, de l'aprenentatge. El debat, el comentari, gaudir amb el que es fa, l'anàlisi i la 

interpretació d'obres cinematogràfiques són procediments que desenvolupen habilitats 

que han d'adquirir tots els educands al llarg de la seua escolarització. 

No es tracta per tant de crear cinèfils, sinó més bé de crear persones crítiques amb els 

mitjans audiovisuals. Avui en dia, en la societat actual en la que vivim ens podem trobar 

qualsevol tipus de programes i pel·lícules a la televisió i al cinema. Una educació 

correcta sobre comunicació audiovisual possibilitat una selecció crítica sobre allò que es 

pretén consumir. Per això, partir de la banda sonora d’una pel·lícula en l’assignatura de 

música pot suscitar un interès en l’alumne cap al cinema, i això treballant-ho 

transversalment en l’àrea d’artística pot significar crear una persona crítica (Ambròs & 

Breu, 2007, p. 40). 

En aquest sentit, l’autora Amparo Porta (1998, p. 106) atribueix certa importància a la 

banda sonora al afirmar que:  

El component auditiu del cinema és un dels seus elements comunicatius bàsics. La suma 

de llenguatges té en la banda sonora un element emocional, evocatiu, anticipador de 

l'acció, els efectes de la qual són avui dia més determinants que la música com art ja 

escrit en èpoques anteriors. [...] 

Així doncs, com hem dit abans, la imatge i el so van íntimament lligades en el cinema 

per a crear una sensació a l’espectador, per a crear un vincle comunicatiu entre emissor i 

receptor, en definitiva i en paraules de l’autora, “[...] la música en el cinema crea el 

motor afectiu de la història [...]” (Porta, 1998, p. 106).  

Podem afirmar per tant que la música sense imatge pot arribar a transmetre sensacions i 

emocions a l’espectador sense tindre una historia narrada, simplement amb la 

sensibilització auditiva som capaços d’imaginar-se una història escoltant i percebent 

atentament els girs melòdics i els matisos d’una banda sonora. Per contra, una sèrie 

d’imatges sense so, o inclús sense música solament, podran narrar-nos una història que 

Autor: Óscar Doménech Vives P à g i n a  | 13 Tutor: Rafael Fernández Maximiano 



TFG                                  Música als curts. Un projecte d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar  

possiblement entenem, però que difícilment ens faran partícips de la mateix i serem 

capaços de sentir-nos identificats amb els personatges. 

Adquireix així un valor imprescindible la música dins del cinema com element 

comunicatiu de sensacions i d’emocions, a més d’element anticipador i dilatador de la 

història. Precisament açò queda demostrat en un dels capítols de Redes (Punset, 2012, 

105), on el neurocientífic i professor de psicologia de la música, Stefan Koelsch, de la 

Universitat de Berlín, li explica a Punset, científic entre altres coses, què diu la 

neurociència sobre les emocions evocades per la música.  

A més d’això, al programa podem observar una pràctica sobre el cinema. En ella, el 

músic i compositor Baldo musica a temps real una escena d’una pel·lícula per a 

demostrar com, en una mateixa seqüència d’escenes, es poden transmetre diferents 

sensacions i crear diferents interpretacions per a l’espectador basant-se en la música.  

En aquest cas, el compositor aconsegueix dues sensacions completament oposades en la 

mateix escena tot i modificant únicament la música que afegeix a l’escena. Per un costat 

crea un clima romàntic on sembla que els personatges estan enamorats, i per l’altre crea 

un clima de tensió on es transmet por i desconfiança per part dels intèrprets.  

Es demostra així el poder neurològic que pot arribar a adquirir la banda sonora al 

cinema, i per tant, a nivell científic, les emocions que pot arribar a evocar la música en 

les persones. Però deixem en aquest cas l’estudi neurològic de les emocions que suscita 

la música per a un altre moment, i ens centrem en l’estudi de la música al cinema i la 

seua aplicació a l’escola. 

Si pretenem portar endavant un projecte com és música als curts, hem de parar atenció 

que per a fer una adequació correcta de la música al cinema s’ha de tindre en compte 

que “En el llenguatge cinematogràfic la planificació inicial de la música parteix d'una 

comprensió del context, la trama i el perfil dels personatges de la pel·lícula. [...]” (Porta, 

1998, p. 110). Per tant, per a poder portar a terme una correcta sonorització s’ha de tenir 

la història que es pretén contar i el guió treballat prèviament. 

A l’hora de portar la sonorització de pel·lícules a l’aula hem de tenir en compte que no 

és fàcil acoblar la música amb la narració. Tal i com afirma Porta (1998, p. 112-113): 
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[...] el llenguatge de la música encaixa malament amb l'estructura narrativa d'una 

història. Per a fer versemblant la barreja es requereix, com primer pas, la utilització 

adequada de l'estil segons criteris de selecció varis però coherents amb el menut discurs 

que estem construint. El segon d'ells consistirà a fer fix algun dels tres elements 

constitutius del llenguatge cinematogràfic. Els camins habituals són: 1) A partir d'un 

guió crear la imatge i posteriorment sonoritzar-lo; 2) Utilitzar una seqüència d'imatges 

com base d'una partitura aleatòria, o bé al contrari; 3) utilitzant una tècnica més pròxima 

al ballet, i a les pel·lícules clàssiques de dibuixos animats, a partir de la música construir 

la història mitjançant tècniques lingüístiques de creació d'històries. 

En aquest cas, el projecte música als curts fa servir el camí número u com a eix 

vertebrador del treball a realitzar. Més endavant analitzarem més detingudament el 

procés d’elaboració del projecte i la distribució de tasques de l’equip de treball. 

Per últim, pel que fa al marc teòric, hem de sospesar la importància que té l’audiovisual 

com element motivador dins l’aula de música. Al respecte, cal fer referència a la 

incursió de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu, sobretot, des de l’arribada el 2006 

de la nova llei d’educació, la LOE. Aquesta, com hem dit abans, aportà les 

competències bàsiques a l’educació obligatòria, i entre elles figura el tractament de la 

informació i la competència digital. 

Tal i com exposa Tucho Fernández (2008, p. 548) al seu article:  

Des que la comunicació i els seus mitjans/eines van començar a ser atesos per part del 

món de l'educació, dos enfocaments principals de treball han estat convivint:  

• D'un costat, veure eixos mitjans de comunicació principalment com simples 

instruments de suport als processos d'ensenyament-aprenentatge.  

• D'un altre, analitzar els mitjans des d'un punt de vista crític, estudiant les seues 

repercussions socials. 
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Fins ara hem parlat del segon enfocament, crear i formar persones crítiques. Però ara 

parlem del primer enfocament, és a dir, utilitzar tecnologies de la informació i la 

comunicació com a eina del procés d’aprenentatge, i en aquest cas, com a element 

motivador per a la tasca a realitzar. Així mateix, elements com la sonorització poden 

aportar una motivació extra a l’alumnat, a més d’aprofundir en eines digitals.  

En aquest sentit, investigacions confirmen l’afavoriment de l’ús d’elements com la 

sonorització amb el treball a realitzar per l’alumnat, així com també obri un camí per a 

l’exploració del docent: “[…] la sonorització ofereix al docent una gamma de 

possibilitats inimaginables, que fan de l'educació musical des de l'audiovisual un camp 

tan atractiu com profund. [..]”  (Martínez, Rubio, Félez, & Fernández, 2011, p. 158). 

En síntesi, podem afirmar que, després d’una recerca suficientment àmplia, no hem 

trobat cap  projecte semblant a l’objecte d’estudi. Encara que, com hem pogut observar, 

molts projectes referenciat tenen aspectes en comú amb l’estudiat, cal dir que cap d’ells 

cumpleix amb tots els requisits necessaris per a ser considerat base del projecte. Així, 

podem afirmar que el projecte objecte d’estudi, música als curts, es tracta, per tant, d’un 

projecte d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar.  
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Instruments i procediments metodològics 

Segons Stubley (2006, p. 37) la investigació educacional busca, entre d’altres, explorar 

de quina manera es pot transmetre més eficientment un coneixement en el context 

educatiu. Així, generalment, la investigació en educació musical ha estat encaminada a 

explorar i determinar la eficàcia de diferents mètodes, i no a estudiar la comprensió del 

coneixement per part de l’alumne: “[...] l'educació musical va confondre moltes vegades 

el concepte d'investigació com camí cap al coneixement, amb el concepte mateix de 

coneixement.[...]” (Stubley, 2006, p. 37). 

Són varis i diversos els corrents filosòfics existents i treballats al llarg de la història, 

però concretament, pel que fa a la investigació en el camp educatiu-musical, són tres els 

corrents destacats des dels inicis. Segons Stubley (2006, p. 37-41), les escoles de 

pensament que més han influït en la teoria occidental han estat el racionalisme, 

l'empirisme i el pragmatisme.  

D'una banda, el racionalisme, que entén el coneixement com immutable i fix en el 

temps i lloc, entén la ment com un depòsit de coneixements, els quals abans de ser 

adquirits han estat prèviament analitzats racionalment, que no admet la informació 

tramesa directament des dels sentits com a font de coneixement. Pel que fa a la 

investigació musical es tracta de l’escola més utilitzada des del període pitagòric i ha 

suposat un mitjà per a organitzar i comprendre el coneixement musical. 

D'altra banda, l'empirisme, que també entén el coneixement com immutable i fix en el 

temps i lloc, identifica la informació que rep mitjançant els sentits com a base de tot 

coneixement, però per conta, necessita de la seua verificació en el món natural per a 

considerar-la coneixement. Pel que fa a la investigació musical es busca la comprensió 

de la música mitjançant l’observació directa i l’anàlisi perceptible dels elements 

constitutius. 

Finalment, el pragmatisme, que donat que deriva del empirisme sosté que el 

coneixement s'obté a través de l'experiència encara que ja no entén el coneixement com 

immutable i fix en el temps i lloc, entén el coneixement com el “[...] resultat de un 

continu procés interactiu de conduir i ser conduit. [...]” (Stubley, 2006, p. 39). Pel que fa 
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a la investigació musical es tracta de l’estudi dels problemes específics que apareixen en 

el procés d'ensenyament/aprenentatge. 

Generalment, podem diferenciar dos línies d’investigació, sobretot pel que a l’àmbit 

educatiu. Aquestes dues perspectives són la positivista (racionalista), que comporta una 

metodologia quantitativa, i la interpretativa (constructivista), que la seua metodologia es 

qualitativa. No obstant això, en els últims temps ha aparegut un nou paradigma 

anomenat soci-crític, amb una metodologia preferentment qualitativa. (Díaz, Bresler, 

Giráldez, Ibarretxe, & Malbrán, 2006, p.24).  

Segons  Rusinek (2006, p. 12-13):  

Per al positivisme, la realitat social –i tot acte educatiu és social– pot ser objectivament 

apresa per l'observador extern i explicada en forma de relacions causals igual que la 

realitat física. Per al paradigma interpretatiu, per contra, la realitat social la construeixen 

éssers amb intencionalitat i lliure albir, i en conseqüència només subjectivament 

comprensible per a l'observador extern en forma d'interpretacions. 

Segons Cochran-Smith i Lytle (2002, p. 30-31), existeixen dos paradigmes en relació a 

la investigació sobre l'ensenyament. El primer d’ells i més predominant és la 

investigació de procés-producte. Basada en l’estudi del rendiment acadèmic, fonamenta 

la seua activitat en les conducta docent com a causa de l’aprenentatge discent. 

El segon paradigma inclou estudis qualitatius o interpretatius, i anomenats com estudis 

d’ecologia de l’aula per Shulman (1986a) pressuposa “[...] abordar l'ensenyament com 

altament complex, sensible al seu context específic, i activament intersubjectiu pel que 

les diferències trobades en les aules, escoles i comunitats representen aspectes crítics.” 

(Cochran-Smith & Lytle, 2002, p.31). 

Així, si hem de situar aquest treball en alguna de les corrents estudiades, podem dir que 

aquest s’emmarca dins del paradigma interpretatiu perquè té com a finalitat de la 

investigació “comprendre i interpretar la realitat, els significats de les persones, 

percepcions, intencions i accions, principalment, mitjançant la tècnica de l’observació i 
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l'anàlisi de dades.” (Díaz et al., 2006, p. 24-25). A més, existeix una clara dependència 

entre el subjecte i l’objecte d’estudi. 

En aquest cas i seguint el paradigma interpretatiu, el tipus de metodologia emprat per a 

la realització del treball ha sigut una metodologia qualitativa. Diguem que s’ha utilitzat 

una metodologia qualitativa perquè s’ha partit d’una experiència nova posada en 

pràctica en un col·legi. Mitjançant aquesta, com a estratègia d’indagació s’ha fet un 

estudi de casos de l’experiència, a més d’una recerca bibliogràfica per buscar altres 

projectes semblants i comparar-los amb aquest.  

Al respecte, Taylor i Bogdan (1987, p. 19-20) afirmen que “La frase "metodologia 

qualitativa" es refereix en el seu més ampli sentit a la investigació que produeix dades 

descriptives: les pròpies paraules de les persones, parlades o escrites, i la conducta 

observable. [...]” 

Segons Bresler (en Díaz et al., 2006, p. 60) l’estudi de cas, l’estudi de camp i altres 

investigacions interpretatives són enfocaments qualitatius. El terme investigació 

qualitativa s’usa com a terme per a definir investigacions que comparteixen 

característiques com: “[...] 1.la descripció contextual de persones i esdeveniments; 

2.l'èmfasi en la interpretació tant de qüestions èmiques (aquelles dels participants) com 

de qüestions ètiques (aquelles de l'investigador); i 3.la validació d'informació a través de 

la triangulació.”  

El propòsit de la investigació qualitativa no és descobrir la realitat, ja que açò resulta 

impossible a través del raonament fenomenològic. El propòsit és construir una memòria 

experiencial més clara i ajudar a les persones a obtenir un coneixement més sofisticat de 

les coses. (Díaz et al., 2006, p. 61) 

Segons  Rusinek (2006, p. 12): 

La metodologia qualitativa cerca comprendre en profunditat la interacció de totes les 

variables que intervenen simultàniament en un context educatiu cultural i socialment 

situat. Per a això analitza els significats atribuïts a les seues experiències per qui 
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participen en aqueix context –professors i alumnes– mitjançant tècniques com 

l'observació no participant i l'entrevista oberta. 

Hi ha altres autors que parlen de la metodologia qualitativa com indagació qualitativa 

per a referir-se al paper dels investigadors en la millora de l’ensenyança. Al respecte, 

Eisner (1998, p. 28) afirma que la indagació qualitativa en educació tracta de: 

 [...] com intentar comprendre el que els professors i els xiquets fan en els grups en els 

quals treballen. Per a arribar a aquest propòsit [...] és necessari «parar esment» a les 

escoles i les aules per les quals ens preocupem, observar-les i utilitzar el que veem com 

font d'interpretació i valoració. 

A més, cal assenyalar que l’estudi qualitatiu d’una determinada aula i uns docents 

concrets en una escola específica, proporciona, a més d’informació general als 

investigadors, una retroalimentació als mateixos docents. Així doncs, mitjançant aquest 

tipus de metodologia, s’observarà, s’analitzarà i s’interpretaran els contextos, les 

accions i les intencions dels subjectes objectes d’estudi. 

Més concretament, podem afirmar que el treball s’ha basat en un estudi de casos. En 

aquest sentit, Yin (1989:23) (en Martínez Carazo, 2006, p. 174): 

[...] considera el mètode d'estudi de casos apropiat per a temes que es consideren 

pràcticament nous, doncs en la seua opinió, la investigació empírica té els següents trets 

distintius:  

• Examina o indaga sobre un fenomen contemporani en el seu entorn real  

• Les fronteres entre el fenomen i el seu context no són clarament evidents  

• S'utilitzen múltiples fonts de dades, i  

• Pot estudiar-se tant un cas únic com múltiples casos. 

Així mateix, Eisenhardt (1989) (en Martínez Carazo, 2006, p. 174) concep un estudi de 

cas contemporani com “una estratègia d'investigació dirigida a comprendre les 

dinàmiques presents en contextos singulars”. 
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Respecte al seu propòsit, segons Martínez Carazo (2006, p. 171) les investigacions 

realitzades a través del mètode d'estudi de cas poden ser descriptives o exploratòries. En 

el nostre cas es tracta d’una investigació exploratòria perquè “[...] a través de les 

mateixes es pretén aconseguir un acostament entre les teories inscrites en el marc teòric 

i la realitat objecte d'estudi”. 

Per una altra banda, respecte a la generalització a partir de casos,  per a Yin (1989, 

1998), “[...] es tracta d'una "generalització analítica" (utilitzar l'estudi de cas únic o 

múltiple per a il·lustrar, representar o generalitzar a una teoria).[...]” (en Martínez 

Carazo, 2006, p. 173). Per tant, la generalització de la investigació qualitativa no 

consisteix, solament, en l’extracció de resultats d’una mostra extensibles a tota una 

població, sinó que suposa desenvolupar teories que poden ser transferides a altres casos. 

Tornant a la metodologia, la tasca principal de l’investigador és la interpretació, això si, 

presentada com afirmació. Tal i com diu Bresler (en Díaz et al., 2006, p. 73): 

[...] el treball més obvi de l’investigador qualitatiu és la recol·lecció de dades en el 

camp. L’ètica de la investigació qualitativa demanda una descripció abundant, suficient 

com perquè els lectors puguen participar en la verificació de les interpretacions de 

l’investigador i per a fer les seues pròpies interpretacions (Stake, 1998).  

Així, podem dir que els principals mètodes de les investigacions qualitatives són la 

observació intensiva en escenaris naturals, l’anàlisi de documents, i les entrevistes. 

L’observació intensiva però no participativa, propicia a l’investigador un escenari 

natural on observar les activitats i les relacions entre les persones contextualitzat en el 

seu entorn natural. A més, la recollida de dades extretes de l’anàlisi de documents, tant 

formals com informals, pot aportar molta informació a l’investigador. (Díaz et al., 2006, 

p. 73) 

Per últim, cal fer referència a les fonts documentals empleades en la investigació. Dir al 

respecte que entenem la recerca de fonts documentals com una part fonamental d’un 

treball d’investigació. Com diu Andrea Giráldez (en Díaz et al., 2006, p. 117) “En una 

investigació no es parteix del no-res, sinó de la informació i dels coneixements 

acumulats en les investigacions precedents. [...]”. D’aquesta manera, tant la fase de 
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recerca bibliogràfica per a concretar la temàtica a investigar, com la segona fase, on es 

realitza una revisió sistemàtica de la literatura corresponent al tema seleccionat, es 

converteixen en eixos vertebradors de la investigació. (Díaz et al., 2006, p. 117) 

Així mateix, s’hauran de tindre en compte tota mena de tipus de informació, com 

puguen ser investigacions, teories, mètodes, opinions, descripcions...; i diferents fonts 

documentals, com pugen ser monografies, llibres, revistes, tesis, articles, etc., bé siguen 

consultades en centres d’informació documental (biblioteques) o sistemes de 

teledocumentació (internet).  (Díaz et al., 2006, p. 117-119) 

Per concloure l’apartat, podem resumir aquest treball com un treball d’investigació des 

d’un enfocament interpretatiu, on, mitjançant una metodologia qualitativa es pretén fer 

un estudi de cas. Per a portar a terme aquest estudi de cas s’ha utilitzat l’observació i 

l’anàlisi com a tècniques de recollida de dades, i la recerca bibliogràfica com a font de 

documentació. 
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Resultats 

En primer lloc, en aquest apartat, explicarem tot allò que concerneix al projecte música 

als curts, des del procés d’elaboració del projecte, fins a la realització del mateix, 

passant, entre d’altres, per la distribució de tasques i la preparació dels curts. En segon 

lloc, pretenem donar a conèixer quina és l’aportació d’aquest treball, i conseqüentment 

del projecte música als curts, al món educatiu actual. 

Com hem dit anteriorment, aquest treball és un estudi sobre l’observació i anàlisi del 

projecte música als curts, per la qual cosa es procedeix a fer una descripció detallada del 

projecte i l’anàlisi del mateix, exposat els pros i contres trobats i suggerint millores. 

El projecte Música als curts, com hem dit abans, no és un projecte de nova creació sinó 

que és la culminació de molts anys de treball. Naix de la passió pel cinema d’un dels 

mestres del col·legi per a passar a convertir-se en una de les eines més poderoses 

d’educació que hi ha actualment al col·legi.  

Però en veritat, l’actual projecte causa d’estudi sorgeix de la necessitat econòmica que 

pateix el centre, tal i com podem llegir a la notícia (Talavera, 2012), el qual aprofita una 

convocatòria oficial de subvenció per part de la Generalitat Valenciana (Diari Oficial de 

la Comunitat Valenciana, 2012) per a ingressar algun benefici d’un projecte sense 

pràcticament finançament. 

Per tant podem dir que el projecte Música als curts parteix d’una idea inicial d’utilitzar 

el cinema com un mitjà més d’educació i que es converteix en un projecte que gira 

envers a l’activitat musical que es produeix al cinema, tot i per a aconseguir una 

subvenció emmarcada dins del programa d’innovació per la lluita contra el fracàs a 

l’escola promoguda per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

Així, fins ara, aquest projecte es finançava mitjançant la venda de les pel·lícules que 

s’elaboraven (normalment adquirides pels familiars i poc més), la qual cosa donava per 

a cobrir despeses de producció i, de quan en quan, per a l’ampliació, mitjançant la 

compra, de material necessari per a filmar i enregistrar el so.  

Ara, es pot dir que el projecte es podrà sustentar millor, ja que, tal i com queda reflectit 

a la resolució (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 2013, p. 2696),  l’escola rebrà 
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una dotació econòmica de 1179 euros per la formalització d’un projecte que feia uns 

anys que ja s’estava portant a terme d’una altra manera. 

En aquest sentit, la directora del centre, Eva Sanz, ens explica detingudament el procés 

de formalització del projecte. Segons diu, l’equip directiu s’assabenta d’aquesta nova 

convocatòria perquè, a finals d’octubre, rep un correu oficial de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport on se’ls informa d’una nova convocatòria, emmarcada dins 

del programa d’innovació, per a la lluita contra el fracàs escolar a través de la realització 

d’activitats per a la promoció de la música.  

Aleshores, la directora del centre es posa en contacte amb la mestra de música, també 

coordinadora del projecte cinema Heretats, per a què, tenint en compte les 

característiques del projecte, tal i com diu la convocatòria oficial abans nomenada, el 

planifique sobre una base pedagògica musical. Així és com s’elabora, com a document, 

el projecte Música als curts (Annex III). 

Així doncs, entre la coordinadora del grup cinema Heretats i els seus col·laboradors 

redacten i defineixen cadascun dels apartats del projecte, això si, tenint en compte 

diferents punts importants i destacats al projecte. En aquest cas, cal dir que existeix 

certa relació amb altres matèries del currículum, que més endavant explicarem, i que, a 

més, el projecte vertebra totes les etapes educatives del centre, des dels tres anys fins als 

12 anys. 

Una vegada redactat i presentat en el termini convocat, tant sols cal esperar la resolució. 

Això si, siga quin siga el resultat de la convocatòria, el grup de treball de cinema a 

l’escola sap que ha de tirar cap endavant, com tots els anys han fet, i preparar el curs tal 

i com l’han planificat. 

Finalment, cap a finals de gener reben la notificació oficial de que han aprovat el 

projecte, si bé és cert que a la fi del curs encara no havia arribat l’ajuda econòmica 

adjudicada pel projecte. 

Pel que fa a la materialització del projecte, aquest passa per diferents fases d’elaboració 

durant tot el curs i, fins i tot, arriba a ocupar part del següent curs si contem el muntatge 

i l’estrena dels curts, que evidentment, també formen part del procés d’elaboració dels 

curts. 
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El primer que es fa al projecte és estructurar les activitats necessàries per a confeccionar 

els curts i coordinar-les amb la resta de companys i matèries, ja que com hem dit abans, 

es tracta d’un projecte que vertebra tot el col·legi i necessita d’una correcta coordinació 

per a la seua materialització.  

Així, el projecte es divideix en dos blocs: un primer bloc on participa tot l’alumnat en 

horari escolar i que comprèn activitats musicals per a treballar, sobretot, l’audició, 

l’expressió corporal i la improvisació instrumental; i un segon bloc, on solament 

participa l’alumnat del tercer cicle de primària i que es pot donar també en horari 

extraescolar, on, a més de l’expressió corporal es treballa la composició i interpretació 

de xicotetes peces adequades als curts, i la gravació del repertori elegit, tant de bo siga 

composat per ells, improvisat o seleccionat d’entre les peces treballades. Pel fet de ser 

una activitat que es pot donar en horari extraescolar, el centre demana una autorització 

familiar que, a més, serveix com a document de compromís entre ambdós parts (Annex 

V). 

Una de les primeres activitats que es fa necessària completar el més aviat possible és la 

redacció dels guions. Per a aquesta tasca, els mestres encarregats del grup cinema, junt 

als tutors dels grups de sisè, acorden un model de guió (Annex VI) perquè l’alumnat 

redacte i invente els seus propis guions. Així, cadascun dels alumnes té l’oportunitat de 

deixar volar la imaginació i crear un guió més o menys interessant. Aquesta tasca, que 

està coordinada mitjançant l’àrea de llengua, es realitza durant tot el primer període per 

a poder perfeccionar-la a mesura que van redactant-la. 

Amb aquesta experiència, l’equip docent també pot ensenyar i, fins i tot, avaluar 

l’alumne en matèria de redacció, observant així la capacitat de vocabulari, coherència i 

cohesió del text, i de síntesi. 

A començament del segon trimestre, es reuneix el grup cinema per a determinar quina 

de les idees s’adequa més a les possibilitats. Cal remarcar que l’elecció del guió no està 

solament en funció de la seua qualitat, sinó que també s’ha d’adequar a les possibilitats 

de realització del mateix amb els mitjans de producció que té a dia de hui el centre. Així 

doncs, alguns dels guions que estan correctament realitzats s’han de rebutjar per no 

atendre’s a les possibilitats materials del centre i proposar idees massa estrafolàries. 
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Una vegada seleccionats els guions que es produiran a escena, el membres del grup de 

treball, junt als alumnes de sisè curs, es reuneixen per a notificar quins han sigut els 

guions triats, i alhora, per a millorar-los si escau. És l’únic moment del procés on el 

professorat es fica perquè els guions tinguen certa coherència i no semblen idees 

descabellades, de manera que van guiant les idees que llança l’alumnat perquè acabe 

sent un guió digne d’elaborar. 

Cap a finals del segon trimestre i principis del tercer és quan l’activitat és més frenètica, 

com es pot veure al Planning (Annex VII). En un període de temps relativament curt 

l’alumnat ha de realitzar els càstings dels curts als quals volen o es poden presentar i 

també reunir-se els productors, directors i demés per a concretar funcions, materials, etc.  

Pel que fa als càstings, una vegada confeccionats els guions tècnics (Annex IX) per part 

de l’equip docent del grup cinema, passen a realitzar les proves de papers per a 

interpretar en els curts. A tal efecte cal dir que l’alumnat disposa d’un temps reduït per a 

preparar-se els papers, la qual cosa fa que destaquen més les habilitats de cadascú d’ells. 

A més, la participació està oberta a tot l’alumnat de sisè que ho desitge, i normalment, 

té una gran acollida. 

Per contra, el jurat del càsting, compost pel personal docent a més dels directors dels 

curts (alumnes), ha de fixar-se en detalls tècnics, com bé puga ser l’entonació, la 

vocalització, i l’expressió facial, gestual i corporal, per a valorar i designar els 

personatges. A més, cal ressenyar que per a què hi haja major nombre de participació 

s’atorga el paper a l’alumne en un únic curt. 

Una vegada en el càsting, els alumnes, individuals o per grups, s’han de posar en 

situació escènica i representar allò que els correspon, per a la qual cosa poden utilitzar 

qualsevol material que tinguen a mà. Hi ha moments que fins i tot se’ls fa improvisar 

determinada escena, la qual cosa li dona cert de nivell a les proves. 

Finalment, després de concloure el càsting, i deliberar els resultats del procés de 

selecció, el jurat es reuneix amb els participants per fer-los saber el resultat. D’aquesta 

manera, tot aquell que no haja sigut seleccionat i vulga pot preparar-se el següent 

càstings, ja que hi ha tants càstings com curt-metratges es volen fer, en aquest cas en 

foren tres. 
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 Una vegada són seleccionats els personatges, tant l’equip docent com els directors es 

reuneixen amb actors, productors, efectes especials, maquillatge, etc., per a determinar 

quin material és necessari per a portar a terme la producció del curt, i quines persones i 

de quin lloc poden aconseguir el material per a evitar el major cost de la producció. 

 Mentrestant, l’equip d’actors assaja diversos dies a la setmana, amb una part de l’equip 

docent del grup, per a preparar la filmació de la pel·lícula. Durant els assajos els 

alumnes perfeccionen, sobretot, l’expressió corporal, gestual i facial, a més de 

memoritzar el text que els pertoca. 

Però el punt que més ens interessa i en el qual centrem el nostre estudi fa referència a la 

preparació i gravació de la banda sonora, és a dir, la música que portarà el curt. Aquest 

és l’apartat més important per a nosaltres perquè es tracta de l’eix vertebrador sobre el 

qual es centra el programa d’innovació educativa: la música als curts. En aquest 

programa tindran una gran importància les activitats musicals que es realitzen a l’aula 

de música. 

Al respecte cal dir que ens centrarem solament en les activitats que es realitzen 

únicament i exclusivament per a l’enregistrament de la banda sonora del curt, és a dir, 

aquelles que s’emmarquen en el bloc dos d’activitats del projecte i que són portades a 

terme pels alumnes del tercer cicle de primària.  

No obstant, no hem de deixar de costat que part de la programació establida en els 

diferents nivells i en totes les àrees està encaminada a la consecució d’aquest projecte. 

Entre d’altres, cal remarcar la gran importància que es dóna al moviment i l’expressió 

des de l’etapa infantil, i també a les redaccions literàries en tota la primària. La 

perseverança en aquest últim aspecte del currículum ha fet que s’obtinguen grans 

resultats en concursos com els premis abril, un concurs local de literatura escolar, o el 

conegut premi sambori.  

Pel que fa al treball de les bandes sonores podem, en primer lloc, explicar el 

procediment pel qual passa. Primerament, la mestra de música fa una preselecció de 

peces a interpretar en el tercer cicle, amb diferents nivells de dificultat, on estan 

barrejades tot tipus de cançons que expressen emocions diferents. Amb açò ens referim 

a què hi ha músiques més ràpides i altes més lentes, unes més melancòliques i altres 
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més divertides i desenfadades, etc. D’aquesta manera la mestra programa un repertori 

variat que seleccionarà en funció del curt. 

Durant el primer trimestre es treballa més l’expressió corporal que la interpretació 

instrumental, però el que es treballa de manera instrumental ha de ser estàndard perquè 

es puga aprofitar als curts. Cal dir que no es pot deixar de fer interpretació instrumental 

perquè sinó l’alumnat deixaria de practicar i seria un problema afegit. 

Una vegada estan definits els guions a treballar, la mestra de música, que també ha 

participat en tot moment en la confecció dels guions perquè forma part del grup de 

cinema i està al corrent de tot el que succeeix, selecciona junt a l’alumnat les peces, 

d’entre les pre-seleccionades, que més s’ajusten a les necessitats de cada curt-metratge. 

Durant la segona part del segon trimestre i la primera part del tercer trimestre, tots els 

grups del tercer cicle es dediquen a treballar en profunditat cadascuna de les peces 

seleccionades. 

Una part important de l’estudi és l’observació d’aquest treball amb l’alumnat. Cal 

remarcar que, bé siga per la mestra de música, bé siga per la bellesa de les peces 

musicals, o bé siga per saber que s’esta interpretant una música per a una posterior 

gravació, el treball que es realitza amb l’alumnat és digne de remarcar. En aquest cas, 

mitjançant l’observació i la meua pròpia interpretació dels fets, puc afirmar que, 

majoritàriament, el fet de saber que s’està formant part d’una producció artística, i que 

el treball que s’està realitzant es compartirà amb més gent, entre ells les seues famílies, 

és un fet que motiva summament a l’alumnat. No obstant, l’interès i l’empenta de la 

mestra és essencial per a crear aquesta sensació. 

Així, i en base a la proposta sobre la qual es genera aquest projecte, és a dir, la lluita 

contra el fracàs escolar, cal dir que en certa mesura produeix el seu efecte. Per una part, 

s’ha observat com alumnat problemàtic que normalment no assisteix a classe, o si 

assisteix es dedica a molestar i menysprear la feina del mestre, quan arriba l’hora 

d’assistir a classe de música i enregistrar les peces ho fan de bona gana. Per tant, podem 

afirmar que com a mínim serveix d’estímul per a l’assistència.  

A més, com hem vist prèviament, hi ha estudis científics que reafirmen que l’activitat 

musical potencia les capacitats i habilitats psicològiques i socials de l’alumnat, i això 
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mateixa és el que s’aconsegueix mitjançant aquest projecte amb la música als curts. Els 

mestres detecten certes millores en el rendiment acadèmic en l’alumnat més desfavorit 

que participa en la producció, a més d’una major integració en el grup social. 

Una vegada treballades les peces arriba l’hora d’enregistrar-les. És cert que en alguns 

casos, les dificultats de les peces a interpretar obliguen a realitzar assajos extra en hores 

extraescolars, com per exemple entre les12.40h i les 13.30h. Mitjançant un equip 

important d’enregistrament d’àudio, els alumnes, en la seua totalitat i en horari lectiu, 

graven cadascuna de les peces preparades.  

Normalment es treballa per nivells, és a dir, un nivell treballa unes peces i l’altre altres. 

Així, es grava la mateixa peça varies vegades per cadascuna de les classes i la millor 

versió és la que passarà a formar part del curt. Cal dir que, encara que siga poca, els dos 

grups tenen participació assegurada al resultat final. També es important aquest punt 

perquè l’alumnat aprèn molt de les gravacions: s’aprèn a estar en silenci, s’aprèn a 

aguantar en tensió, s’aprèn a buscar el benefici col·lectiu..., però sobretot, s’aprèn que 

tot esforç té el seu fruit. 

A més, aquest projecte està íntimament lligat a la col·laboració d’altres entitats locals, 

com és el cas del Centre Professional de Música de l’Alcúdia, o de l’Escola de Tabal i 

Dolçaina. La col·laboració que ofereixen es tracta de la preparació dels músics que 

comparteixen amb el col·legi per a que interpreten peces per a completar la sonorització 

del curt. Així, els alumnes més avançats en música que acudeixen a altres centres a 

cursar estudis oficials o no oficials d’instruments, tenen l’oportunitat de poder gravar 

amb el seu instrument, experiència que no és habitual als centres oficials 

d’ensenyaments musicals. 

 A banda, tots els alumnes de tercer cicle de primària que participen en l’enregistrament 

tenen l’oportunitat d’enregistrar els efectes especials. Perquè la banda sonora del curt no 

solament es nodreix de música, sinó que a més, també necessita d’efectes sonors per fer 

més interessant el curt. Així, utilitzant diferents elements de l’aula de música, com 

percussió o altres instruments menys comuns, com les tronadores o el pal de pluja, són 

capaços de crear diferents efectes, com per exemple una tronada en alta mar, o són 

capaços de transmetre por o nerviosisme, entre d’altres coses. 
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Després d’açò, cap a mitjans del tercer trimestre, els mestres del grup de cinema, junt a 

l’alumnat que forma part de cadascuna de les pel·lícules, dediquen les seues vesprades a 

filmar en els diferents punts on ho fan, que no és al col·legi, sinó que és a diferents 

punts del poble, a la muntanya, o fins i tot, a la platja. En aquest cas hem pogut 

comprovar de primera mà com es filmar, tant sols, uns segons de curt. Uns segons que 

darrere d’altres han de formar tot el curt, i que ells, per deficiències de materials, han 

d’anar enregistrant poc a poc per a, per exemple, fer diferents plànols. 

Per últim, tant sols queda el muntatge del curt. Per un costat s’ha filmat la pel·lícula, 

enregistrant a més la narració i el so ambient, i per un altre costat s’ha gravat la música 

que posarà la banda sonora al curt. Ara tant sols queda ajustar les peces musicals 

seleccionades a les escenes del curt. Aquest últim pas, el més complicat de tota la 

producció de la pel·lícula, s’encarreguen de fer-lo dos mestres al laboratori de 

producció: Manolo, qui va iniciar tot aquest projecte per plaer, i Susi, mestra de música, 

coordinadora del grup i principal encarregada de continuar aquesta tasca tan difícil de 

fer (Fotos del procés en Annex X). Ara, tant sols queda fer una bona estrena dels curts 

(Annex VIII). 

Pel que fa a l’aportació del treball al món educatiu poden ser varis els aspectes a 

ressenyar. Per un costat, l’aportació del món cinèfil al món educatiu, que com hem 

pogut veure al marc teòric, té grans aportacions a l’educació. Una de les principals 

aportacions educatives del cinema que hem de destacar és la formació de persones 

crítiques, punt essencial al món en el que vivim. 

Per un altre costat, la sonorització de la pel·lícula suposa una quantitat enorme 

d’aspectes a treballar. En primer lloc, el projecte de per sí ja estimula l’alumne, 

solament per tractar-se d’un element nou al currículum l’alumne intensifica la seua 

implicació. En segon lloc, treballa la creació i la imaginació per a interpretar i 

improvisar ritmes que acompanyen les imatges, alhora que l’alumne ha de fer una 

associació correcta de imatge-música. En tercer lloc, cuida i millora el respecte pel 

silenci i la concentració, sobretot en els moments de la gravació. Per últim, i no menys 

important, els alumnes poden comprovar, finalment, tot el treball realitzat i poder 

compartir-lo amb els seus companys, familiars, i tota la comunitat educativa per a gaudi 

de tots. 
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En veritat pense que aquest treball pot aportar molt a la comunitat educativa com a 

treball d’innovació educativa, no solament per la exposició i detall del projecte sinó per 

totes les implicacions beneficioses que implica el projecte. Evidentment, portar a terme 

aquest projecte no és qualsevol cosa, sinó que necessita d’una gran empenta i dedicació 

per part de tots els implicats, però és cert que, després de veure resultats visionats, i 

després de veure la resposta de l’alumnat, crec que és un projecte molt beneficiós per a 

l’educació. 

En matèria musical, l’activitat musical que es realitza en aquest projecte beneficia molt 

la integració social de tot l’alumnat, ja que cap alumne està vetat per a participar, la qual 

cosa fa que tots tinguen cert interès per la música. Com ja hem refutat prèviament, 

l’activitat musical estimula i desenvolupa també habilitats psicològiques i psico-

motrius, per tant, millora el rendiment acadèmic. 
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Conclusions, aportacions i limitacions 

El present treball ens ha servit per estudiar més a fons i, així, poder plasmar el treball 

realitzat en els últims anys al CEIP Heretats: un projecte d’innovació educativa per la 

lluita contra el fracàs escolar que es basa en activitats musicals per a estimular el 

rendiment acadèmic. Aquest projecte, com ja hem dit anteriorment, es tracta de musicar 

curt-metratges que es realitzen al centre. Una activitat que pren forma any rere any i que 

té a tota la comunitat educativa al seu darrere. 

Algun benefici ha de tenir aquest projecte en quan s’han interessat en ell entintats com 

la Universitat Popular de Gandia, l’escola d’estiu d’Oliva, o el CEFIRE d’Ontinyent. En 

la meua opinió aporta beneficis educatius per dur-se a terme, implicació social i UNIÓ 

de tota la comunitat educativa, millora en el rendiment acadèmic d’alguns alumnes... 

Una prova d’aquesta implicació és el treball per projectes que realitza el centre, fet que 

hem pogut observar durant les pràctiques. Durant tot el curs acadèmic al centre es 

treballen diferents projectes importants, com bé puga ser la biodiversitat a l’Alcúdia, 

educació vial, les festes dins l’escola, Olimpíades, concerts didàctics, o Música als 

curts, projecte sobre el qual estem treballant. 

També podem observar la diversitat d’àrees que es treballen als projectes mencionats: 

ciències en el cas de la biodiversitat, educació física en el cas de les Olimpíades, 

literatura en festes, com per exemple el dia del llibre, música amb els concerts didàctics, 

o fins i tot altres àrees extra curriculars com arts escèniques al cinema o l’educació vial. 

En aquest cas en centrem sobre el projecte objecte d’estudi per veure més sobre 

l’observació realitzada. 

Respecte de l’observació realitzada podem remarcar la gran unió que s’observa al 

centre. Entre d’altres, la creació d’aquest projecte ha suposat un benefici al centre en 

diferents aspectes: 

• Per una banda, es respira un ambient molt agradable i molta felicitat entre tots 

els membres de la comunitat educativa, és a dir, pares i mares, equip docent, 

alumnat, personal d’administració... 
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• Per altra banda, enregistrar pel·lícules ha suposat la concessió de premis, com 

per exemple el premi especial “Jordi el Mussol” dins dels premis Tirant Avant 

de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, la qual cosa li dóna més prestigi 

al col·legi, a més d’una identitat més clara i definida. 

• Per últim, ha donat unitat a l’equip docent ja que ara tenen un camí marcat i tot 

el claustre treballa així en la mateixa direcció, sense importar l’etapa educativa 

en la que estan ni l’àrea que treballen, la qual cosa ha fet, alhora, que millore el 

rendiment. 

En conclusió, es pot (i es deu) aprendre molt de projectes com l’estudiat, ja que aquests 

ens proporcionen allò que l’educació bàsica no pot transmetre, i a més, com està 

demostrat, ajuda a millorar allò que si ensenya l’educació bàsica. Per un altre costat es 

tracta d’una experiència única, poc habitual, que molts dels alumnes no tornaran a tindre 

opció de gaudir, i eixe benestar ja no el tornaran a experimentar. 

Una experiència que, com hem dit anteriorment, és diferència de la resta per la 

interpretació per part dels alumnes de les bandes sonores dels curts, una acció inusual en 

la resta de projectes. A més, cal afegir més valor encara si tenim en compte que en 

molts d’aquests casos es tracta de fragments escrits a propòsit, o fins i tot, de peces 

musicals improvisades en el moment de l’enregistrament. 

Per tant, la peculiaritat d’aquest projecte resideix en la unitat de tot el projecte en si, és a 

dir, que es tracta d’un projecte que s’elabora íntegrament per l’alumnat, des de la 

confecció del guions a seguir, fins a la gravació de la música. 

També cal fer menció de les entrevistes orals concertades amb la directora, la mestra de 

música i els tutors de l’últim curs de primària, ja que aquest alumnes són els qui 

protagonitzen els curtmetratges. 

La primera, la directora, ens explicà la formalització del projecte, és a dir, tots els 

passos que havien hagut de seguir per a rebre el beneplàcit de la Conselleria. D’aquesta 

entrevista podem extraure les següents conclusions:  

1. la concessió de la subvenció ha donat un benefici econòmic necessari per al 

centre alhora que ha propiciat que d’aquest se’n puga destinar una part per a la 

millora del material utilitzat. 
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2. El projecte atorga certa distinció al centre respecte dels altres, la qual cosa fa que 

la demanda d’aquest en alumnes de nova incorporació siga major respecte dels 

altres centres educatius del poble i, fins i tot, de les rodalies. 

3. L’ambient en la comunitat educativa s’ha vist millorada amb el treball del 

projecte, s’observa una major unitat en l’alumnat i en el professorat. Com 

podem comprovar al projecte, hi ha una implicació total de l’equip docent al 

projecte encara que siguen uns pocs els que el coordinen i s’encareguen d’ell. 

Pel que fa a l’entrevista amb la mestra de música hem pogut entendre que la realització 

del projecte ha provocat un augment en la motivació i el rendiment de l’alumnat 

respecte a l’àrea d’artística, i en concret, de la música. Fins i tot, s’ha vist reduït 

l’absentisme escolar, sobretot, als dies en què els toca classe de música, cosa que hem 

pogut comprovar. A més, la interpretació de repertori per a l’enregistrament de la banda 

sonora dels curts ha propiciat una implicació per part de l’alumnat i un augment en 

l’esforç i el rendiment a l’hora d’interpretar els fragments per a la gravació. 

Per un altre costat, l’entrevista amb els tutors ens ha donat la següent informació: 

Segons les dades que ells manegen, des que s’està portant a terme el projecte a tota 

l’escola, s’ha vist augmentat el rendiment acadèmic i s’ha vist, en part, reduït el fracàs 

escolar, si bé és cert que aquesta informació no és completament refutable i podria ser 

posada en dubte. El ben cert és que l’opinió i les sensacions generals són de millora en 

el funcionament general del col·legi.  

Personalment, he après molt d’aquest projecte. Des d’un primer moment ha sigut un 

projecte que m’ha impactat fortament, ja que no havia pogut viure mai una experiència 

com aquesta, i cal dir que anteriorment he estat com alumne. Per això, i possiblement 

perquè és un tema que m’agrada, m’he interessat pel mateix. He pogut descobrir que hi 

ha projectes semblants que també treballen sobre cinema, fins i tot a Espanya. I també 

he pogut aprendre que projectes com aquest són una eina molt interessant per a explotar 

la música. 

A més, realitzar aquest treball ha fet que descobrirà grans autors que treballen sobre la 

metodologia i també autors sobre la innovació musical, com és el cas de Andrea 

Giráldez, Maravilla Díaz, Juan Carlos Montoya o Amparo Porta. Tots ells investigadors 
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que dediquen el seu treball a millorar l’educació i que tots els docents de l’especialitat 

de música tindrien que tindre en compte.  

Des del meu punt de vista, la música ha de ser un mitjà socialitzador. La música ha 

d’aconseguir trencar fronteres entre l’alumnat natiu i l’immigrant, i potser perquè pense 

que aquest projecte ho aconsegueix, el trobe molt interessant. 

La música ha de ser un element d’esplai, de gaudi, de benestar i de diversió. La música 

ha de servir perquè l’alumne s’abstinga de pensar en coses que no deu. La música ha 

d’ajudar a l’alumne a ser xiquet i passar-ho bé. 

La funció del docent en aquest cas és no solament transmetre tots els coneixements 

possibles, sinó, propiciar eixos coneixements de manera natural i deixar que l’alumne 

puga gaudir de la música. El docent ha de propiciar les situacions d’aprenentatge perquè 

es donen de manera natural. 

En aquest cas he d’afirmar que he après bona cosa de la mestra i de les seues ganes de 

transmetre música. Amb ella he après que no tot és estudiar la música, sinó que hi ha 

que propiciar la música, hi ha que crear música, hi ha que interpretar música. 
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