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Els resultats de l’estudi s’han elaborat prenent com a punt de partida les conclusions parcials

més significatives sorgides de les entrevistes i de les observacions de classes, les quals

provenen de les anàlisis exposades en els capítols 8 i 9. Aquests resultats, seguint amb el

disseny de la recerca, han estat contrastats amb les mestres participants en l’estudi en el

decurs del debat en el grup de discussió.

Per a la seva presentació, s’ha seguit el mateix esquema amb el que es va construir el

document conductor del debat final (v. annex nº 19) en el qual es correlacionaven els resultats

de les entrevistes i de les observacions i es plantejaven, paral·lelament i amb la finalitat

d’orientar el diàleg, algunes qüestions obertes a l’entorn de les diverses temàtiques abordades.

En aquesta ocasió, però, s’han substituït aquestes qüestions per les opinions més

significatives manifestades per les mestres, que en ocasions corroboren els resultats obtinguts,

els matisen o obren, encara, nous interrogants.



En relació al model didàctic

L’OPINIÓ DELS MESTRES A LES ENTREVISTES LA INTERPRETACIÓ DE LES OBSERVACIONS LES OPINIONS EN EL GRUP DE DISCUSSIÓ

Alt grau d’acord amb les línies fonamentals del
model didàctic proposat.

Aplicació fidel, poc recreativa, malgrat les
diferències contextuals (tipus d’escoles,
dedicació, contextos socio-econòmics,...), que es
reflecteix tant en les programacions com en les
activitats desenvolupades.

Els primers anys de treball s’agraeix tenir unes
pautes molt clares. Però això no vol dir que hi
hagi rigidesa: si t’ho proposes pots introduitr
canvis, prens decisions en funció del que trobes
a cada escola.

En relació a les qüestions que modifiquen,
creuen que es deu a les decisions que els cal
prendre: d’un any a l’altre revisen què no ha
anat prou bé i canvien.

Identificació del model (i, en conseqüència,
organització del currículum) a l’entorn de 3
blocs principals de continguts: Cançó, Audició,
Llenguatge musical; altres blocs de programació
també inclosos són Ed. de l’oïda i Música,
Moviment i Dansa.

Organització generalitzada de les classes amb
una dedicació temporal equilibrada entre la
interpretació de cançons, l’escolta de música i la
pràctica progressiva d’elements del llenguatge
musical

Resultats adequats a l’edat -si bé amb
diferències entre els centres- en relació a la
pràctica, les actituds, els coneixements, en relació
a Cançó i Audició.

Si bé amb millors resultats a nivell col·lectiu, es
detecten força dificultats en relació a l’afinació,
tant en els cançons com, sobretot, en la
interpretació de les notes musicals.

Es considera que no és possible atendre
aquestes dificultats si no és amb un treball
individualitzat que no es pot assumir amb el
temps de què es disposa.
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Els resultats són menys positius en relació a la
pràctica del Llenguatge musical, molt
especialment en relació amb el treball melòdic (al
qual, per altra banda, se li dedica menys temps).

El treball de Llenguatge musical es veu com una
pràctica bàsica, de presa de contacte amb la
grafia. Són molt conscients que no s’assoleix
seguretat, ni probablement autonomia per al seu
ús. Però és un “bany” que cal donar, tots els
alumnes han de saber què és aquest codi, quins
elements l’integren, com es fa servir, encara que
no consolidin les destreses.

El nivell assolit en el llenguatge no preocupa: el
que cal és fer el treball. De tota manera, es
reconeix  que han rebaixat les expectatives
inicials tot i que es mostren satisfetes amb el seu
treball.

No hi ha acord sobre si al llarg de l’etapa es
genera un cert desinterès per la pràctica del
llenguatge: una mestra  afirma que no. Per a les
altres dues, la pràctica amb instruments i l’ús de
partitures en projectes concrets (preparar  una
cantata, per exemple) són propostes
experimentades que milloren l’actitud i els
resultats envers la pràctica  del llenguatge
musical.

La imitació i el reconeixement apareixen com els
procediments més emprats; poca presència
d’activitats basades en la lectura; nul·la -o
gairebé- exercitació de la creativitat.

En relació a la creativitat, creuen que és una
qüestió personal: no es senten prou segures per
tirar endavant en el tema i consideren que no han
tingut una orientació suficientment clara  durant
la formació inicial;  s’ha viscut com un
procediment que es troba al final de tot un
procés.

Hi ha un canvi en el plantejament d’activitats: a
Infantil, 1r i 2n de Primària, es produeixen més
situacions de pràctica de la creativitat, més
vinculades al joc, que després s’abandonen.

Importància del treball sensorial previ a la
conscienciació dels conceptes.

Poques activitats basades en l’exercitació
sensorial (pràctica no conscient) d’elements del
llenguatge musical, tot i que amb diferències
notòries entre centres.

Es considera que és molt important no
abandonar mai el treball sensorial.
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Implicació dels alumnes en la progressiva
descoberta dels conceptes (procés de descoberta
induïda).

(només se’n poden observar exemples en 2
centres).

Necessitat d’interrelacionar els diferents
aprenentatges que integren cadascun dels blocs
de la programació; es diu, però, que hi ha
dificultats per dur a terme el propòsit.

Pràctica molt irregular, segons els centres: poca
tendència, en alguns, a vincular el treball de
llenguatge amb la seva utilització en contextos
musicals com ara la cançó o les audicions.

Es reforça l’opinió que interrelacionar els blocs
de contingut és molt important.

Dificultats per la pràctica d’activitats amb
moviment i per a l’ús d’instrumental Orff, a
causa de les condicions de treball.

Feble dedicació al treball de música amb
moviment i a l’ús d’instruments.

En relació als temes relacionats amb
“instruments” i “moviment”, si l’escola no
disposa de les condicions per dur a terme
determinades pràctiques, no es planteja aquest
tipus d’activitat.

Necessitat d’ampliar el repertori de cançons
proposat, massa centrat en les cançons
tradicionals catalanes.

Alt grau de coincidència en el repertori amb
propostes fetes durant la FI: les cançons
tradicionals no són però l’única base del
repertori. Es detecta, no obstant, una certa
homogeneïtat quant a l’estil de les cançons
interpretades.

La mateixa apreciació pot fer-se extensiva a les
propostes de música per escoltar.
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En relació a la formació inicial

L’OPINIÓ DELS MESTRES A LES ENTREVISTES LA INTERPRETACIÓ DE LES OBSERVACIONS LES OPINIONS EN EL GRUP DE DISCUSSIÓ

Es fa una valoració positiva en relació a: Bons exemples, tot i les lògiques diferències
individuals entre cada mestra:

la formació en didàctica (models que s’ha
estat en contacte, recursos vàlids i
aplicables...)

capacitat per implicar els alumnes en els
aprenentatges, promovent la seva participació
tant a nivell de pràctica musical, com
mitjançant la dinamització de diàlegs al llarg
dels quals els alumnes tenen l’oportunitat de
parlar sobre la música i els seus components,
o per establir comparacions, relacions, buscar
solucions per a alguns interrogants, etc.

Sembla que els primers  anys es senten segures
perquè saben allò que poden fer, però no són
conscients, encara, de les pròpies necessitats.

(No es respon la idea si es veuria positiva una
acció tutorial en els primers anys de treball).

ús adequat de procediments i recursos
didàctics en funció dels aprenentatges
proposats: es fa música -i se’n vetlla
l’expressivitat i la significativitat- en una gran
proporció d’activitats

la formació musical personal models correctes a nivell musical: des del
punt de vista tècnic (veu, precisió rítmica,
afinació, capacitat d’improvisació...) com de
musicalitat ús de recursos musicals com ara
dinàmiques, atenció al fraseig i no musicals
(expressió facial, gestual...)

Excepte 1 cas, ni les cançons ni les melodies no
s’acompanyen amb un instrument harmònic (no
en disposen en 2 centres).

Es valora positivament que s’utilitzi, si se’n
disposa: milloren els resultats dels alumnes en
relació a l’afinació. A vegades no s’utilitza per
manca de costum de tenir-lo a l’aula.
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S’opina que manquen recursos per enfocar
l’avaluació.

S’observen poques situacions orientades a
l’avaluació de la progressió en els
aprenentatges.

El treball col·lectiu, inherent a la pràctica
musical, és un tret característic, però alhora un
entrebanc. Fins i tot en els centres que disposen
de més temps, dificulta especialment el
desenvolupament d’estratègies per a l’avaluació
formativa. L’alta xifra d’alumnat que s’atén és
una altra de les dificultats en relació a això. No
sembla que les estratègies apreses durant la
formació iniciales esdevinguin eficaces(per
exemple, anotar després de cada classe, en un
full preparat esdevé un objectiu impossible: un
grup s’enllaça amb un altre). Durant la formació
inicial no s’ha estat prou conscient de la
importància d’aquest tema.

Es manifesten algunes mancances que generen
dificultats en l’aplicació del model: en presència
d’alumnes amb una formació musical superior,
a partir de finals de cicle mitjà, en contextos poc
motivats per a l’àrea (1 cas).

S’observen poques situacions que facilitin
l’atenció a alumnes amb diferents ritmes
d’aprenentatge: el treball en grup esdevé
prioritari i genera que hi hagi poques situacions
on es potencii la integració d’alumnes amb més
dificultats, o la participació d’alumnes més
dotats.

S’accepta que el treball a l’aula és molt
col·lectiu i que la funció del mestre és, sobretot,
de conduir i dinamitzar les activitats. Es creu que
la formació rebuda orienta cap a actuar
d’aquesta manera.

L’actitud dels alumnes és, en general, positiva:
participen en les activitats proposades amb força
interès, tot i que algunes susciten una
participació més vibrant que d’altres.

L’àrea està ben acceptada als centres: per part de
l’alumnat, pel claustre, pels pares.

(Consideren que no poden valorar què caldria
modificar per adaptar-se a altres contextos
escolars).
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S’opina que cal eixamplar el coneixement
d’altres metodologies per a l’ensenyament de la
música.

No s’observen canvis de fons en l’aplicació de
les línies mestres del model didàctic.

Respecte de les característiques metodològiques
del model, dues mestres aporten reflexions
divergents, en les quals hi té molt a veure el
model d’escola on treballen:

- en un centre molt innovador, el treball de la
classe de música no hauria de ser tant diferent;
la mestra demana amb vehemència conèixer
experiències de “constructivisme” a l’aula, on
els alumnes participin  en la presa de decisions
sobre el treball a fer i siguin més autònoms per
fer-lo

- en un centre molt tradicional, la mestra
considera que la classe de música és, justament,
la que permet una participació més activa dels
alumnes, en la qual poden parlar, opinar, i no
estar sotmesos al règim “explicació-exercici
escrit”.

La tercera mestra considera que el model és
constructivista en el sentit que el mestre
condueix els alumnes a la descoberta i la
construcció del coneixement, però admet què el
rol del professor és molt directiu.

Feble formació rítmico-motriu Baixa presència d’activitats basades en el
moviment (amb desplaçament). Es detecta també
un elevat nombre d’alumnes amb poca agilitat
motriu en la sincronització de música i
moviment

Hi ha condicionanats externs (espai, temps) i
s’opina que la formació inicial no prepara
suficientment.

Situacions d’escolta i interpretació força
decantades cap a la descoberta o l’assoliment de
determinats conceptes: pocs moments on es
busca, simplement, l’oportunitat de fer música,
i/o de gaudir-ne, sense pretendre cap
aprenentatge concret.

Manca trobar temps per consolidar, per recrear-
se en allò que ja es sap i que es viu com una
experiència  agradable.

A partir de 3r, es genera una situació més
“d’anar per feina”: sembla que hi ha com una
“pressió, que cal “aprendre” moltes coses.
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En relació a les condicions d’aplicació

L’OPINIÓ DELS MESTRES A LES ENTREVISTES LA INTERPRETACIÓ DE LES OBSERVACIONS LES OPINIONS EN EL GRUP DE DISCUSSIÓ

Preocupació pel temps reduït que es pot dedicar
a l’àrea. La manca de temps de dedicació
influeix que s’abandonin o es redueixin les
activitats vinculades amb la pràctica del
moviment i l’ús d’instruments.

Dedicació desigual: superior o igual als mínims
en 3 centres, per sota dels mínims a la resta.

El temps reduït es viu com un dels problemes
més greus de l’àrea i afecta les possibilitats de
transformar la pràctica docent a l’aula en
qüestions com ara el treball en petits grups,
l’atenció individualitzada,  etc.  

Manca d’espais adequats i, en conseqüència,
limitacions en les possibilitats de dur a a terme
algunes activitats en concret (moviment,
instruments).

En els centres amb equipaments correctes, no
sempre s’aprofiten totes les possibilitats que
ofereixen: poca utilització d’instruments, poques
activitats amb moviment.

Disposar o no d’equipaments condiciona que
s’abordin o no determinades activitats
(moviment, instrument) si bé no es considera un
problema que afecti d’una forma determinant  la
programació.

Baixa implicació dels mestres generalistes en el
coneixement del treball realitzat per
l’especialista.

En cap centre el mestre generalista assistia a les
sessions de música.

No es pot demanar massa implicació del mestres
generalistes, per qüestions de la seva
disponibilitat horària.

410

De la formació inicial dels mestres d’educació musical a la pràctica professional
______________________________________________________________________



En relació a la formació permanent

L’OPINIÓ DELS MESTRES A LES ENTREVISTES LA INTERPRETACIÓ DE LES OBSERVACIONS LES OPINIONS EN EL GRUP DE DISCUSSIÓ

Se’n valora la necessitat i s’ha assistit a
activitats de formació permanent

S’aprecien poques modificacions respecte del
model treballat en la FI.

Respecte de la formació permanent, i la
possibilitat de crear grups de treball, consideren
que cal treballar sobre temàtiques molt
concretes, que els aportin nous coneixements.
També consideren que cal que hi hagi un expert
que condueixi el grup. El “trobar-se” per
compartir problemes, posar en comú expriències
és positiu, serveix de teràpia, però té un límit
ràpida( No hi ha acord que la introducció de
l’ordinador sigui un tema possible, les dotacions
són minses o nul·les i les possibilitats de
desdoblar grups, impossibles).

Cal poder trobar espais per al debat, l’intercanvi
d’idees i experiències.

En els centres, l’especialista està sol: no hi ha
interlocutors amb qui parlar dels continguts de
l’àrea i això dificulta el poder expreimentar
noves propostes, compartir dubtes i
problemàtiques , etc. Hi ha intercanvi a nivell de
qüestions generals amb els generalistes i altres
especialistes, tot i que això també depèn molt del
centre.
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IV. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES
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Consideracions prèvies

La reflexió sobre el procés seguit en la recerca ens porta a fer algunes consideracions respecte

de la metodologia i del propi procés desenvolupat:

- La metodologia triada s’ha revelat adequada als objectius proposats. Ara bé, la

bibliografia consultada que hi feia referència aconsellava la participació d’un equip de

recerca, en el si del qual hi podria haver debat, contrastació de les interpretacions de les

dades i elaboració col·legiada dels resultats. El fet de ser un treball individual,    en tractar-

se d’una tesi doctoral, condicionava aquestes recomanacions. Intencionadament, però,

s’ha buscat la manera de contrastar les hipòtesis, les anàlisis i les interpretacions amb

d’altres experts i amb els directors de la tesi.

- En les diverses fases de l’estudi hi ha hagut relació constant professora-alumnes, tot i

que, en el període de formació inicial, no hi va haver el mateix grau d’implicació amb les

diferents persones que van intervenir en el treball (per raons com, per exemple, no haver

estat la seva professora). Tant a les entrevistes, com en alguns moments de presència a les

aules, com en la reunió del grup de discussió, les mestres tendien a demanar la meva

opinió respecte de la seva actuació docent i sobre altres aspectes relacionats amb

problemàtiques que sorgien a l’aula, situació que, en ocasions, va comportar la necessitat

de respondre a les qüestions plantejades.

- La mostra de centres en els quals s’han dut a terme les observacions ha sorgit d’una

manera natural perquè eren els llocs de treball ocupats pels mestres especialistes en

exercici. Això ha fet que la mostra no es pugui considerar suficientment representativa de

la realitat educativa del país, malgrat que en la selecció dels mestres es va tenir en compte

que els centres tinguessin característiques diverses.
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Conclusions

Les conclusions finals han permès respondre, en major o menor grau, als objectius proposats

a l’inici de la recerca. Són el fruit de la contrastació dels tres nivells de resultats del treball de

camp, procedents de les entrevistes, de les observacions i del grup de discussió. Inclouen, així

mateix, una referència a l’estudi de les característiques de la població. Són les següents:

1. Els diplomats de Mestre d’Educació Musical de les primeres promocions de la UAB estan

treballant en un alt percentatge exclusivament com a mestres especialistes a Primària.

Posseeixen un alt nivell de preparació musical i participen activament en activitats de

formació permanent des dels seus primers anys de treball docent. La dada més remarcable

respecte del seu procés d’inserció en el món laboral és la dificultat d’estabilització en un

centre educatiu, especialment en els centres de la xarxa d’ensenyament públic.

 

2. La proposta didàctica que orienta la seva formació inicial com a mestres de música es

considera vàlida i adequada per impartir l’àrea de música en contextos educatius diversos.

Això es manifesta en les opinions expressades a les entrevistes i en el debat final del grup

de discussió. Aquesta coincidència planteja, al mateix temps, interrogants respecte a una

formació inicial potser excessivament directiva, que possibilita menys del que seria

desitjable la flexibilitat en l’aplicació del model didàctic.
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3. A les entrevistes es constata que la formació inicial ha estat una eina eficaç, que dóna

seguretat i recursos suficients per a la pràctica docent en els primers anys de treball. El

grup de discussió comenta que es pot parlar d’una manera característica d’ensenyar

música, fàcilment identificable entre el col·lectiu d’especialistes que provenen de la UAB.

Se’n dedueix, doncs, que la formació inicial proporciona unes pautes molt clares, però això

no vol dir que el model sigui tancat en si mateix, sinó que permet variacions ajustades a

diferents contextos en la mesura que augmenta l’experiència dels docents.

 

4. L’aplicació de la proposta o model didàctic és molt fidel a les pautes adquirides en la

formació inicial. No s’hi aprecien diferències significatives en les diverses situacions

d’aplicació observades. Més que parlar de transformacions del model didàctic a la pràctica,

el que s’observa és que alguns continguts, com la creativitat, la pràctica del moviment

associat amb la música, la utilització d’instruments, hi són relativament poc o gens tractats.

El grup de discussió corrobora aquestes limitacions en el desenvolupament i contribueix a

aventurar diverses hipòtesis explicatives:

- En el cas de la baixa presència d’activitats que estimulen el sentit creatiu dels alumnes,

s’apunta clarament cap a una mancança en la formació inicial, en la qual la pràctica

creativa apareix com el final d’un procés en el qual altres procediments emergeixen amb

més força. La formació inicial, doncs, no ha aconseguit els seus objectius per abordar

aquest tipus de pràctica.

En relació amb els altres aspectes on es detecten mancances, sembla que hi conflueixen tres

factors:

- La formació inicial no ha facilitat la suficient preparació per desenvolupar-les.

- Es considera que cal prendre decisions perquè no és possible dur a terme totes les

línies de treball previstes i se’n prioritzen unes respecte de les altres; el temps de què es

disposa és molt limitat i es renuncia a les qüestions que es consideren d’un pes

específic menor en el model didàctic.

- Els centres no disposen de la infrastructura adequada (espai i materials) que permeti el

seu desenvolupament; com és el cas de la pràctica instrumental. Caldria, a més, una

organització en grups reduïts que els centres educatius no acostumen a poder facilitar.
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5. Es detecta una certa contradicció en el model prioritari d’organització de les classes de

música, on la participació activa de tot el grup apareix com la forma més freqüent

d’organització. Tot i que es valora com un element educatiu de primer ordre, sorgeixen

dificultats per fomentar activitats d’ensenyament-aprenentatge de tipus més autònom i

personalitzat, en què la participació dels alumnes depengui menys de l’actuació directiva

del mestre. A més a més, aquesta forma prioritària d’organització dificulta (i aquest és un

tema que preocupa molt a les mestres consultades) el plantejament de l’avaluació formativa,

i impedeix d’atendre més individualment els diversos ritmes d’aprenentatge que es troben

en una aula.

 

6. Es considera un factor limitador que en molts centres educatius es disposi d’un únic

especialista de música i, per tant, no hi hagi interlocutors vàlids amb els quals es puguin

debatre els continguts i els objectius de l’àrea, de manera que facilitin la resolució conjunta

de problemes, el contrast d’opinions i l’experimentació de propostes alternatives al model

didàctic que ha estat el referent de la formació inicial. Es veu indispensable, per tant,

l’establiment de mecanismes d’intercanvi amb altres docents de l’àrea.

 

7. L’objectiu d’analitzar els resultats dels alumnes s’ha assolit només parcialment. Les

observacions de les classes, centrades en l’actuació del mestre, i la tècnica de registre

emprada, no han facilitat la recollida de dades suficients per analitzar els resultats dels

alumnes d’una manera sistemàtica. D’altra banda, entrar en una anàlisi detallada superava

àmpliament les dimensions de l’estudi i no introduïa informació essencial per a

l’assoliment dels objectius que es perseguien.

 

8. L’observació sistemàtica ha fet emergir la importància de l’actuació del mestre en

l’establiment de la relació comunicativa a l’aula i de les estratègies metodològiques que

desenvolupa en relació amb aquesta temàtica. La presa de consciència de la rellevància dels

fenòmens comunicatius, de les estructures d’interactivitat presents a l’aula, de la implicació

en el diàleg -més enllà dels estils personals del professorat i de la seva facilitat o dificultat

de comunicació i d’atracció dels interessos dels alumnes- ens portarà a tractar el tema i a

estudiar la manera d’incorporar-ho més explícitament en la formació dels especialistes.
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Perspectives i propostes de futur

Les conclusions de la recerca obren interrogants i delimiten alguns suggeriments respecte de

la continuïtat del treball realitzat. Les propostes d’actuació es perfilen en dues direccions:

A. Propostes d’actuació individual o institucional

Es fa necessària una reflexió en profunditat sobre l’orientació donada a determinades

qüestions relatives a la formació en didàctica de la música en la formació inicial. Aquesta

reflexió ha de comportar una primera fase més personal, però s’haurà de fer extensiva,

posteriorment, a la resta de membres de l’equip docent de música de la titulació, especialment

a aquells més vinculats en la formació didàctica dels estudiants.

1. Planificar propostes d’actuació (actualització de la formació personal, contacte amb altres

formadors, consulta de bibliografia especialitzada, etc.) que permetin millorar la formació

inicial respecte dels punts plantejats com a més deficitaris. Caldrà dedicar una atenció

preferent a tres temàtiques:

⇒  La millora de la formació, de tal manera que faciliti l’adopció de propostes educatives

que incrementin l’activitat creativa a les aules, així com les altres qüestions considerades

com a punts febles en la formació inicial, per exemple, l’adquisició de criteris per a

l’avaluació, la formació pràctica del moviment, etc.

⇒  La preparació per a una pràctica professional més facilitadora del desenvolupament

individual, sense que això impliqui renunciar al treball col·lectiu, que es considera un

valor específic de l’àrea.

⇒  L’aprofundiment en la formulació de les qüestions relatives a les estratègies

comunicatives a l’aula.
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2. Elaborar propostes de formació permanent que permetin la creació d’àmbits de debat i

intercanvi entre especialistes, sense que calgui renunciar a una formació permanent més

centrada en la transmissió de recursos didàctics. Cal pensar en la manera de vehicular aquests

espais que permetin la posada en comú d’experiències i la formulació de propostes

d’innovació per experimentar, i en els casos que sigui possible, implementar en els centres.

Els grups de treball s’haurien de constituir a partir de les prioritats detectades entre els

especialistes i podrien rebre el suport d’institucions com ara la mateixa Universitat, l’Institut

de Ciències de l’Educació o els centres de recursos.

B. Proposta d’altres projectes de recerca

Els resultats de la present recerca condueixen al plantejament de noves vies d’estudi que

permetrien aprofundir i anar més enllà en altres qüestions vinculades a la introducció

progressiva de l’àrea de música en el sistema educatiu -i concretament a l’Etapa Primària-,

arran de la implantació de la LOGSE. Són les següents:

1. Eixamplar les observacions a un ventall de contextos més diversificats que el de la mostra

d’aquest l’estudi. Seria interessant per exemple, estendre les observacions als mestres que

treballen en Zones d’Escolars Rurals (ZER), o en centres d’atenció preferent, o en centres

amb un alt índex d’alumnes procedents d’altres entorns socioculturals. En definitiva, estendre

el coneixement respecte a l’adequació de la proposta d’educació musical en tot tipus de

contextos educatius, representatius de la realitat social del país. Cal comptar que, a mesura que

s’incrementa el nombre de mestres especialistes en el sistema educatiu, es van ampliant i

diversificant els contextos, ja que sorgeixen noves necessitats formatives que s’han de tenir

presents en la formació inicial.

2. Constatar les condicions en què es desenvolupa el treball de música en alguns centres. A

partir de les entrevistes i de les observacions, es comprova que som lluny del que es podria

considerar una situació ideal: no hi ha uns espais adequats, no es disposa de prou material,

l’horari sol ser molt reduït... Pel que fa als mestres que imparteixen música en els centres,

caldria també analitzar com influeix en l’educació musical dels infants la situació precària amb

què es troben la majoria: la responsabilitat de la música de tot el centre en mans d’una sola

persona, els canvis de centre en els primers anys de treball, etc. Es fa evident la necessitat d’un

estudi en profunditat i d’una planificació que permeti conèixer les necessitats reals per

aconseguir que els escolars tinguin una formació musical adequada.
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3. Analitzar els resultats obtinguts amb els nens i nenes en finalitzar tot un cicle de treball amb

mestres formats en el model. D’una manera més general, caldria determinar què s’assoleix

respecte de l’àrea en finalitzar la Primària, la qual cosa requeriria, en primera instància, una

reflexió en profunditat sobre l’adequació del disseny curricular i les condicions de tot tipus de

què caldria disposar per a un desenvolupament adequat.
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Fonts documentals

Per a la consulta bibliogràfia s’han utilitzat diverses fonts documentals, tant en format

tradicional (llibres, articles) com en suport electrònic. Si bé el material obtingut i consultat

ha estat força més ampli que el que conté aquest capítol, s’ha optat per incloure

exclusivament les obres i els autors als quals es fa alguna referència explícita al llarg del

text de la tesi. No obstant això, les referències a obres i autors no consultades directament,

i que es s’han trobat citades en les publicacions consultades, no hi han estat incloses. Es

citen, en canvi, obres de consulta bàsica, com és el cas de diccionaris -generals o temàtics-

i publicacions a l’entorn de la normativa ortogràfica i les qüestions formals per a la

presentació de tesis o treballs.

Les principals fonts consultades són les següents:

1. Fons bibliogràfics

⇒  Biblioteca d’Humanitats de la UAB (Bellaterra)
http://www.babel.uab.es

⇒  Biblioteca de Ciències de l’Educació de la UB (Barcelona. Campus de la Vall
d’Hebron)
http://www.bib.ub.es

⇒  Sala de Revistes de la Facultat de Lletres de la UAB (Bellaterra)

⇒  Biblioteques i fons documentals particulars, personal i d’altres experts

2. Bases de dades

⇒  ERIC Database (publicacions entre el 1995 i el 2000)
http://ericir.sunsite.syr.edu/plweb-cgi/fastweb?search

⇒  FRANCIS (1991-95, 1997-99)
CD rom: Biblioteca d’Humanitats, UAB

⇒  Índexs de 32 revistes sobre educació musical (psicologia, pedagogia, formació
d’instrumentistes, jazz, revistes d’associacions de mestres de música, etc.)
http://ffa.ucalgary.ca/merb/journals.html

⇒  DISSERTATON ABSTRACT (1997 i 1999)
CD rom: Biblioteca d’Humanitats, UAB.
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