
CONSTRUÏM PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
AMB LA MÚSICA A L'AULA

Amb Ester Bonal i Marta Casas
El Teler de Música

Descripció
Jornada adreçada a professorat de primària i secundària especialistes de música.

En ella dues expertes en el tema parlaran de com elaborar propostes didàctiques amb la música a l'aula 

i tot el que implica (des de la tria de recursos a la seva avaluació), així com de les seves possibilitats 

didàctiques en relació al desenvolupament de competències en l'alumnat.

Metodologia
La jornada es dividirà en dos blocs. En la primera part (matí), les expertes exposaran els principals 

continguts de la jornada. S’oferiran també eines i recursos, a partir de propostes didàctiques pràctiques 

i aplicables a l’aula, per a la programació, desenvolupament i avaluació de les competències bàsiques 

d’aquest àmbit.

En la segona (tarda), es treballarà en grups en diferents tallers, destinats a posar en pràctica els 

aprenentatges de cara a la construcció de propostes didàctiques amb la música a l'aula, tot intercanviant 

experiències entre els grups.

Objectius
 Refl exionar i argumentar sobre la importància de la música (i les arts) en l’educació 

 Conèixer eines i estratègies pràctiques per a l'elaboració de propostes didàctiques que afavoreixin 

el desenvolupament les competències bàsiques de l'alumnat a través d’activitats de la música.

 Experimentar processos didàctics que connectin la música amb altres arts i disciplines

 Refl exionar sobre la necessitat d’avaluar les propostes musicals a l'aula (què, per a què, qui, com 

quan?)

 Generar debat i refl exió crítica sobre la pròpia pràctica i les oportunitats d'intervenció a 

l'aula.

Continguts
1 Eines musicals: la veu, el cos, els instruments musicals

2 El procés didàctic a la música: 

• Criteris i raons per triar repertoris

• Eines i orientacions per a la pràctica musical

• La seqüència didàctica (programació per competències i avaluació de les propostes musicals)

• Transversalitat i treball per projectes
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Avaluació
 Avaluació d'aprofi tament: valoració de la participació activa de l'alumnat i realització d'una activitat 

pràctica en grup proposada en la segona part de la jornada (Improvisar i crear una peça de música/

moviment en equip).

 Avaluació de satisfacció: qüestionari d'avaluació a la fi nalització de la jornada, que s'enviarà per 

correu electrònic a tots/es els/les participants.

Requisits de certifi cació 
 Assistència al 80% de les hores de la formació.

 Participació activa en les sessions i realització de les activitats exposades.

Persones destinatàries
Docents de Primària i Secundària, especialistes de música, professorat d'escoles de música i altres 

docents interessats en l'educació a través de la música i les arts.
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• Dia 18 de maig (de 9 a 19h)
• Auditori de Blanquerna 
   (Universitat Ramon Llull). Císter, 34. BCN
• Preu: 90 €
• 80 € (inscripcions abans del 1 de maig)   
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Marta Casas
La Marta Casas és antropòloga especialitzada en gestió de 

la diversitat i la convivència i en educació intercultural, i 

màster en educació inclusiva. 

Fa la seva formació musical a l’Escola de Música de Sant 

Hipòlit de Voltregà i s’inicia de molt jove en la direcció de 

corals infantils. De 1995 a 1998 participa en el projecte 

d’intervenció socioeductiva a través de la música “La Lluna 

Blava”, al barri del Raval del Barcelona. 

Finalitzada la seva formació com a antropòloga, participa 

en diversos projectes i treballs, adquirint una àmplia 

experiència professional en gestió de la diversitat des 

d’àmbits educatius, en el món associatiu i en l’administració 

local. Participa també en la coordinació i docència de cursos, seminaris, grups de treball, postgraus i 

màsters.

A partir del 2005 treballa com a consultora i formadora especialitzada, centrant la seva activitat 

bàsicament en dos àmbits: gestió de la diversitat i la convivència en l’àmbit local i en les organitzacions, 

i educació intercultural.  

Des del 2011 treballa com a docent a secundària, amb diverses especialitats: música, aula d’acollida, 

atenció a la diversitat... Els darrers 5 anys, a Manlleu: primer a l’Institut del Ter i actualment a l’Institut 

Antoni Pous i Argila, ambdós centres de màxima complexitat.

També ha participat en l’elaboració de materials didàctics i cursos online (entre ells, el curs telemàtic 

“Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació pràctica als centres eductius”, del Departament 

d’Ensenyament) i en múltiples publicacions (en podeu trobar el detall a http://convivenciadifi cil.blogspot.

com/) . En l’àmbit de l’educació musical, destaca la publicació, juntament amb l’Ester Bonal i la Núria 

Casas, de “Diversita’t”. El 2013 s’incorpora com a coordinadora a “El Teler de Música”, projecte dirigit 

per Ester Bonal.
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Ester Bonal
Ester Bonal fa música des dels 5 anys a L’ARC de Barcelona. 

Ha fet piano, guitarra, fl auta dolça i fl auta travessera i cant. 

S’ha format en múltiples cursos de pedagogia musical i 

direcció coral.

Llicenciada per la UB, fa oposicions com a professora de 

música a secundària, exercint a diferents  instituts entre 

1991 i 2001, on duu a terme diferents projectes artístics  

interdisciplinaris. 

Del 2001 al 2008 és cap d’estudis a L’EMM Can Ponsic 

(Barcelona), gestionada per la fundació l’ARC Música, on 

dirigeix el cor infantil i el cor femení (fi ns al 2018).

El 2004 impulsa un nou centre de la Fundació l’ARC Música:  

Xamfrà, Centre de Música i Escena per la inclusió social, al 

Raval, que dirigeix des del 2008. L’any 2013 comença “El Teler de Música”, emprenement social, espai 

virtual de recursos didàctics musicals i d’educació en valors.

Des de 2017 és Directora d’EducArtS, projecte d’educació artística per l’equitat educativa a la Zona 

Nord de Barcelona, del Pla de Barris (Ajuntament de Barcelona)

Formadora en cursos música, direcció coral, organització educativa... en diferents cursos, post-graus i 

màsters en diferents Universitats.

Des del  2002 és professora del Departament de Pedagogia de l’ESMUC. 
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