
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Programa de suport per a la millora de les competències musicals 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Mercè  

Cognoms 
Vilar Monmany 

Correu electrònic 
merce.vilar@uab.cat 
 
 



 
 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona / Facultat de Ciències de l'Educació 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00037 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
formació de mestres, especialistes d'educació musical, educació auditiva, materials multimèdia, autoaprenentatge  

Data de presentació de la justificació  
11-12-2008 
 

 



 
 

 
 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte desenvolupat ha assolit l'objectiu principal d'elaborar materials multimèdia per a la millora de les 
competències auditives dels estudiants de la Titulació de Mestre de Primària-Especialitat d'Educació Musical (Facultat 
de Ciències de l'Educació; Universitat Autònoma de Barcelona - UAB). Aquest material està a la lliure disposició de tot 
l'alumnat d'aquesta titulació, en els webs indicats en l'apartat 2.3. El seu ús està especialment recomanat per a aquells 
que ténen més dificultats en alguna de les diferents competències que s'han determinat com a essencials per a un 
mestre de música. Els materials inclouen: la lectura de ritmes (a una i a dues veus) i el reconeixement d'intervals, 
acords i tonalitats. El programari que s'ha creat permet  l'autocorrecció i la repetició dels exercicis. Cada estudiant pot 
seguir el seu propi ritme d'aprenentatge segons les seves possibilitats de dedicació i d'exigència personal. Es pot 
escollir el nivell de dificultat i obtenir unes estadístiques per tal que professor i alumne en puguin fer un seguiment. 
Així mateix, i tal com s'havia previst en els objectius del projecte, s'ha dut a terme una anàlisi del perfil de l'alumnat que 
ha accedit a la titulació durant els cursos 2004-05, 05-06 i 06-07, fent especial incidència en aquells factors susceptibles 
de tenir alguna relació amb l'alta taxa d'abandonaments, la més alta de totes les titulacions de mestre de la UAB. S'ha 
pogut establir que la manca de formació musical està directament relacionada amb aquest fet. També és significativa 
l'opció amb què s'ha triat la titulació en el procés de preinscripció universitària. També s'ha elaborat un referencial de 
competències musicals a partir de la consulta de bibliografia i del contrast del criteri de cinc experts externs i del 
professorat de les assignatures on es fa més evident la manca de coneixements musicals previs. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project has reached the main aim of developing multimedia materials to improve the aural competences of 
the students of the Bachelor of Primary Education- Speciality in Music Education (Faculty of Education, UAB). 
This material is freely available to all students of this degree, on the websites cited in chapter 2.3. Its use is 
especially recommended for those who have more difficulty in some of the different competences that have 
been identified as essential to become a specialist music teacher. The materials include the reading of rhythms 
(one and two voices) and the recognition of intervals, chords and keys. The software created allows the self-
evaluation and the repetition of the exercises. Every student can follow his own rate of learning according to 
his possibilities of dedication and the demands on oneself. It is possible to choose the level of difficulty and to 
get some statistics that help teachers and students to keep track of their own learning.  
In addition, as planned in the aims of the project, an analysis of the new-students profile during the academic 
years 2004-05, 05-06 and 06-07 has been carried out. A special emphasis has been put on those factors likely to 
have any relation with the high rate of dropouts (the highest rate of all the degrees in teacher education at the 
UAB). The lack of musical knowledge is directly related to this fact. It is also relevant the order of preference in 
which the degree has been chosen in the process of the university 

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
pre-enrollment. 
Finally we have also proposed a frame of reference of musical competences following two approaches: the 
literature review, the contrast between the criteria of five external experts and the opinion of the lecturers of the 
subjects in which this lack of previous musical knowledge is more evident. 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

Programa de suport per a la millora de les 
competències musicals 
  Índex 
 
1. Introducció         4 

2. Actuacions dutes a terme en el bienni 2006-08    5 
2.1. Sobre el perfil de la població d'estudiants de nou ingrés  
i la taxa d'abandonament      5 
2.2. Sobre les competències del mestre especialista de música  6 
2.3. Els materials multimèdia      7 
2.4. Les proves de nivell inicial     8 

3. Aplicació dels materials de suport i perspectives de futur   9 
4. Relació amb els resultats esperats establerts en el projecte (febrer 06)  9 
5. Justificació de les despeses       10 
6. Referències        11 
 
Els annexos citats al llarg del text es troben en un CD enviat juntament amb la memòria 
justificativa en paper. Format PDF(Acrobat Reader. v 8.3.1) 

1. Introducció 
Des dels inicis de la titulació de Mestre d’Educació musical –des d'ara MEM- (la primera promoció es 
va graduar el 1994) es va detectar un alt índex d’abandonaments, superior al d’altres titulacions de 
Mestre. 
La problemàtica s’havia apuntat com un punt dèbil de la titulació en les conclusions de l’avaluació 
externa (setembre 1999). Posteriorment, també va ser abordada en una tesi doctoral (Vilar, 2001).  



 
 

 
 
 

Molts casos d'abandonaments es produïen des de les primeres setmanes de 1r curs, mentre que d'altres 
anaven incrementant-se al llarg dels tres anys. D’entre les diverses causes que es van detectar com a 
susceptibles de provocar aquesta situació, el baix nivell musical dels alumnes va emergir com el factor 
més determinant, encara que no l'únic (Vilar, 2001: 220). 
La tesi de J. Miranda (2004) va incidir en la cerca de solucions a aquesta problemàtica, mitjançant 
l’elaboració d’uns materials experimentals en suport digital, destinats a reforçar els coneixements 
musicals dels estudiants de la titulació. El desenvolupament d’aquests materials i la seva extensió i 
aplicació com a materials de suport per als estudiants ha estat un dels eixos fonamentals d’aquest 
projecte. 
 
Els profunds canvis que estan actualment en fase d'aprovació en relació amb l’estructura dels estudis 
per a l’obtenció de la qualificació com a especialista de música, obliguen a repensar l'aplicació futura 
d'aquest treball i, més concretament, l'aplicació futura dels materials multimèdia. Tal i com s'exposa en 
les propostes d'aplicació, en l'apartat 4 d'aquesta memòria, la minsa dedicació a l'especialització 
requereix que hi accedeixin estudiants amb una sòlida base musical prèvia. Per això, i malgrat que els 
propòsits inicials d'aquest projecte s'han vist fortament modificats per aquests canvis, l'experiència de 
la prova de nivell inicial, l'establiment de les competències musicals i l'experimentació dels materials al 
llarg d'aquests dos anys ens proporcionen unes eines que poden esdevenir decisives per a una millor 
orientació per la tria de la Menció d'Educació Musical. 
 
El projecte que es va presentar contemplava quatre àmbits principals d'actuació: 
1.- la millora del coneixement de la població d'estudiants de nou accés per tal de determinar quins 
factors podien estar directament relacionats amb l'abandonament dels estudis. 
2.- l'establiment de les competències musicals indispensables per a exercicir com a docent especialsita 
de l'àrea de música. 
3.- l'elaboració de materials multimèdia per facilitar el treball d'autoaprenentatge a tots els estudiants en 
general i a aquells que presentaven més dèficits a nivell de coneixements musicals en particular. 
4.- l'establiment de mesures per millorar la informació prèvia a l'accés i tractar de disminuir, d'aquesta 
manera, la taxa d'abandonament, la més alta de totes de titulacions de mestre de la UAB. 
 
La memòria resumeix les actuacions desenvolupades en el bienni 2006-2008 i està estructurada en cinc 
apartats. En els tres primers s'exposa el treball dut a terme en relació amb les quatre temàtiques 
principals d'actuació: sobre el perfil de la població d'estudiants i la taxa d'abandonaments, sobre les 
competències del MEM, l'elaboració de materials multimèdia i l'aplicació de proves per la determinació 
del nivell musical inicial. A continuació es tracen les propostes d'aplicació futures dels materials 
elaborats, on es dóna resposta al 4t àmbit d'actuació que es proposava al projecte, en relació al nou 
marc dels plans d'estudis fruit de l'aplicació del Pla de Bologna. Finalment, es revisen, en síntesi, els 
resultats obtinguts en funció dels resultats esperats en el moment de fer la sol·licitud. S'adjunta, a més, 
un breu apartat justificatiu de les despeses realitzades (apartat 5). 
 A la documentació annexa s'hi inclouen les dades més detallades i els textos més extensos que han 
servit de base per a la redacció dels diferents apartats. 
 

2. Actuacions dutes a terme en el bienni 2006-08 

2.1. Sobre el perfil de la població d'estudiants de nou ingrés i la 
taxa d'abandonament 
Tal com s'explicava en la introducció de la sol·licitud del projecte, la taxa d'abandonaments a la 
titulació de MEM emergia com la més alta de totes les titulacions de Mestres de la Facultat de Ciències 
de l'Educació de la UAB, i es situa al voltant del 23% (Annex 1, Dades_Aband_OGID_Fac). 
 
La tendència es confirma amb l'actualització de dades del 2008 (OGID/Facultat de Ciències de 
l'Educació). Apareix també un empitjorament en el grup d'alumnes de 1r matriculats el 2006-07, tot i 
que no es poden tancar les dades d'aquesta promoció perquè encara no s'ha graduat (actualment, cursen 
el 3r curs de la Diplomatura). 
 
S'ha treballat amb les dades corresponents als alumnes de nou accés del cursos 2004-05, 2005-06 i 
2006-07 a partir de les dades que ens facilitaven durant la primera setmana del seu primer curs (Annex 



 
 

 
 
 

2, Qüestionari_dades_pers). Les dades obtingudes ens mostren una població on un percentatge 
significatiu d'estudiants accedeixen a la titulació sense la formació musical mínima necessària (nul·la o 
molt feble). (Annex 3, Informe_Perfil). 
 
Mitjançant l'anàlisi estadística de les dades (Annex 4, Taules_contingència), els factors que han emergit 
[com a] més relacionats amb l'abandonament són:  
- L’opció que s'ha fet en el moment de la preinscipció: els estudiants que han accedit en 1a opció són 
els que menys abandonen mentre que a partir de la 2a els percentatges augmenten significativament.  
- Entre els estudiants que no han fet estudis musicals previs o els que han cursat només els cursos més 
elementals de l'ensenyament musical reglat és on es donen les taxes més altes d'abandonaments. 
 
Aquests dos resultats ens permeten formular una hipòtesi que, en certa forma, els relaciona. La 
informació que els estudiants reben abans de fer la preinscripció no és suficient o no és prou aclaridora 
de quin és el nivell musical requerit. No s'explicaria d'altra manera que, si coneguessin amb claredat 
aquesta exigència, triïn l'especialitat en 3a, 4a opció (fins a la 7a) ja que saben que s'exposen –segons 
/el seu promig/la mitjana de les seves notes- a que els sigui adjudicada una plaça en aquesta titulació. 
Les reunions amb els estudiants que a primers de curs s'adonen del problema que se'ls presenta, ens han 
aportat també el coneixement que hi ha falses informacions molts exteses. Molts pensen que, sigui 
quina sigui la titulació adjudicada, podran canviar de titulació el curs següent, sense necessitat de tornar 
a "passar" pel tràmit de la preinscripció i que se'ls convalidaran les assignatures aprovades. Això 
explicaria que un bon nombre d'estudiants arriben a tenir plaça en 5a, 6a o 7a opció en una titulació on 
s'acostumen a readjudicar places fins al mes de setembre i per a la qual no tenen ni formació ni un 
marcat interès personal. 
 

2.2. Sobre les competències del mestre especialista de música 
D'acord amb els resultats que breument acabem d'explicar, sembla ben clar que per esdevenir MEM es 
requereixen competències específiques sense les quals no és possible cursar amb normalitat els estudis: 
unes capacitats musicals ben desenvolupades a nivell de sentit rítmic i auditiu; afinació i veu sana i 
sòlids coneixements de llenguatge musical. A la UAB, es considera que cal un bagatge de formació 
musical d'un nivell equivalent a 2n cicle de Grau Mig/mitjà, que permeti una lectura fluïda del codi 
musical i la pràctica d'un instrument (nivell semblant al que exigeixen altres universitats catalanes). 
Així es recomana en la "Guia de l'Estudiant" que la Facultat edita anualment, en relació amb les 
assignatures on és indispensable aquest coneixement i així s'informa a les "Jornades de Portes Obertes" 
i en altres àmbits de difusió dels estudis a la UAB. 
Dins d'aquest projecte MQD s'han dut a terme dues accions específiques en relació amb aquesta 
temàtica, per a les quals s'ha comptat amb la col·laboració d'una persona experta: 
A) cerca bibliogràfica sobre l'estat de la qüestió. S'han consultat diverses bases de dades i s'han revisat 
altres revistes, especialment les que feien referència a l'Estat espanyol. Així mateix, s'han consultat 
altres publicacions (llibres, documents no publicats d'altres universitats, etc.) que han completat la 
informació d'experts a l'entorn d'aquesta temàtica. 
B) entrevistes a persones directament vinculades al món de l'educació musical a Primària: dos mestres 
de música amb experiència (10 i 30 anys respectivament), una mestra novella (1r any de treball) i dues 
persones formadores de MEM, que exerceixen en altres universitats. Les seves opinions, juntament 
amb les competències musicals establertes pels professors de la UAB responsables de les assignatures 
on es fan més paleses les dificultats (i participants en aquests projecte) han ajudat a confegir el 
referencial de competències que s'adjunta a l'Annex 5 (Competències_mus_MEM). Actualment s'està 
en curs de validació, a càrrec d'experts en el tema de les competències professionals. 
La conclusió més significativa quant a les competències musicals que ha de disposar un MEM es 
troben sintetitzades en la frase següent: 
 
[…] a més de ser competent en interpretar i crear, és important que el mestre sigui capaç de 
percebre i analitzar a nivell auditiu els aspectes melòdics, rítmics, harmònics i altres elements 
musicals com l’estructura, la textura, l’estil i el timbre –entre d’altres- d’una obra musical. (Doc. 
Competències musicals del MEM, Annex 5. p. 4). 



 
 

 
 
 

2.3. Els materials multimèdia 
Els materials elaborats en el marc d'aquest projecte van ser presentats a les "V Jornades d'Innovació 
Docent" organtizades per la Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior (IDES), que van tenir lloc 
els dies 17 i 18 de setembre de 2008, a la UAB (Annexos 6, IDES_ppt_Vjornades i 7, IDES_resum) 
 
Els materials multimèdia consten de 4 blocs de treball (Annex 8, Mostra_Materials). Es troben a la 
lliure disposició de tots els estudiants de la titulació, tot i que se'n recomana especialment la utilització 
als estudiants amb més dificultats en la pràctica del llenguatge musical.  
El programari permet l'autocorrecció i la repetició dels exercicis. Cada estudiant pot seguir el seu propi 
ritme d'aprenentatge segons les seves possibilitats de dedicació i d'exigència personal. Es pot escollir el 
nivell de dificultat i obtenir unes estadístiques per tal que professor i alumne en puguin fer un 
seguiment. 
Cada bloc de treball, però, té les seves característiques pròpies tal i com s'exposa breument: 
 
Bloc 1: Programa de reconeixement d’acords 
http://homepage.mac.com/joaquimi/Acords.htm 
Aquests programa treballa el reconeixement dels acords Majors, menors, augmentats i disminuïts en 
l’estat fonamental, 1a. inversió i 2a. inversió. També treballa els acords de sèptima de dominant en 
l’estat fonamental i en les 3 inversions. 
Està configurat per treballar els següents aspectes: 
 

• Reconèixer l’acord veient la partitura 
• Fer cantar, desplegant o construint, cada acord 
• Reconèixer la nota greu, intermèdia o aguda que s’escolta d’un acord 
• Descobrir la nota que falta d’un acord, veient o sense veure la partitura 
• Identificar l’acord que sona entre varis 
• Ordenar acords amb el mateix ordre que s’escolten 
• Reconèixer acords pel seu qualificatiu (to relatiu) o pel teclat (to absolut) 
•  

El programa disposa del diapasó per utilitzar-lo quan l’alumne ho cregui oportú. 
A l’acabar, el programa facilita unes petites estadístiques dels encerts i desencerts que ha tingut 
l’alumne al fer les activitats (Annex 8, p. 2). 
 
Bloc 2: Programa de reconeixement d’intervals 
http://homepage.mac.com/joaquimi/Intervals.htm 
Aquest programa treballa el reconeixement dels intervals de 2a. 3a. 6a. 7a. Majors i menors, els 
intervals de 4a. 5a. i 8a. justes i els intervals de 4a. augmentada i 5a. disminuïda. Tots els intervals es 
poden treballar a nivell melòdic i harmònic. 
El programa està configurat de la mateixa manera que el programa d’acords però cal afeger-hi 
l’activitat de reconèixer quin interval és més gran entre dos intervals que s’escolten (Annex 8, p. 3 i ss). 
 
Bloc 3 : Programa de reconeixement de tonalitats 
http://homepage.mac.com/joaquimi/Tonalitats.htm 
Aquest programa treballa el reconeixement de la tonalitat de diverses melodies de totes les èpoques i 
estils de música. Actualment s’han seleccionat 22 melodies. 
El programa disposa del diapasó per utilitzar-lo quan l’alumne ho cregui oportú. 
A l’acabar, el programa facilita unes petites estadístiques dels encerts i desencerts que ha tingut 
l’alumne al fer les activitats (Annex 8, p. 9). 
 
Bloc 4: Programa de lectura i interpretació de ritmes i polirítmies 
http://homepage.mac.com/joaquimi/LecturaInterpretaRitmes.htm 
Aquest programa està pensat perquè l’alumne interpreti ritmes o polirítmies a dues veus correctament i 
amb la precisió marcada per un metrònom intern que es va sentint. 
Està configurat per treballar els següents aspectes: 
 

• Imitació de ritmes: primer s’escolta i es veu la partitura d’un ritme i després aquest ritme s’ha 
d’interpretar amb la barra espai del teclat de l’ordinador 

• Lectura de ritmes: s’ha d’interpretar directament el ritme sense haver-lo escoltat abans 



 
 

 
 
 

• Imitació de polirítmies: primer s’escolta i es veu la partitura d’una polirítmia i després aquesta 
polirítmia s’ha d’interpretar amb la barra espai del teclat de l’ordinador. Es pot interpretar la 
primera veu, la segona o les dues simultàniament. 

• Lectura de polirítmies: s’ha  d’interpretar directament la polirítmia sense haver-la escoltat 
abans. 

 
Els ritmes es poden treballar a tres nivells diferents de dificultat i es pot escollir entre els compassos 
quaternari i ternari. 
Pel que fa a les polirítmies hi ha dos nivell de dificultat i també es pot escollir entre els compassos 
quaternari i ternari. 
A l’acabar, el programa facilita unes petites estadístiques dels encerts i desencerts que ha tingut 
l’alumne al fer les activitats (Annex 8, p. 11 i ss). 
 
La utilització dels materials va passar per una fase experimental, durant el curs 2005-06 i, 
posteriorment, cada any, es va demanar als estudiants la seva valoració en relació als aspectes positius i 
negatius dels materials (Annex 9, Opinions_Materials). 
Les seves opinions ens diuen que són materials molt útils per al treball individual de cada alumne i per 
millorar i exercitar l’educació auditiva en les assignatures referents al llenguatge musical.  
A partir del curs 2006-07, la seva disponibilitat ja va ser total, tot i que els materials es van actualitzant 
progressivament. Les dades de què disposem mostren que els estudiants dels 3 cursos de MEM els 
utilitzen regularment. 
 
Durant els cursos 2006-07 i 2007-08, es va demanar a un petit grup d'alumnes (10) que fessin 
l'experimentació i l’aplicació del programa de suport utilitzant els materials multimèdia. Va consistir en 
una prova inicial, 12 sessions de treball seqüenciades per nivell de dificultat i una prova final. 
L'esquema d’aquest programa de suport el podem trobar a l’Annex 10 
(Índex_sessions_programa_suport). 
Els resultats musicals obtinguts són de lleugera millora en la globalitat de la prova inicial (Annex 11, 
Resultats_NivAud_10al_06-07). La puntuació global abans de realitzar el programa de suport és 
inferior a 4 (sobre 10) i en acabar el programa és superior a 5. Destaquem la millora sobretot en la 
comprensió dels intervals harmònics i dels acords. 
 
En acabar el període del projecte, podem dir que no és possible encara valorar el grau d'incidència de 
l'ús dels materials en la millora dels resultats en les assginatures de contingut musical pròpiament dites 
(Llenguatge musical I i II i Formació instrumental). Malgrat tot s’observa una lleugera tendència a la 
millora de la capacitat de reconeixement auditiu així com també una millor comprensió lectora. 

2. 4. Les proves de nivell inicial 
Durant els cursos 2006-07 i 2007-08 es va realitzar sistemàticament una prova a tots els estudiants de 
1r, la segona o tercera setmana del curs (finals de setembre). 
Les proves de nivell auditiu van consistir en el reconeixement de diversos elements propis del 
llenguatge musical, com poden ser el ritme, els intervals, els acords, la melodia... (Annex 12, 
Prova_nivell_auditiu). 
Les proves orals van consistir en la lectura a vista d'una melodia i d'un ritme (Annex 13, Prova_oral). 
Es van realitzar a l’inici del curs 2007-2008 i van participar-hi 41 alumnes de primer curs. 
Els resultats de les proves de nivell auditiu (Annex 14; Resultats_NivAud_tots 06-08) ens mostren que 
més del 50 % d'estudiants tenen serioses mancances en el reconeixement d’elements del llenguatge 
musical,  mentre que l’altre 50 % les superen sense dificultat. Els problemes més freqüents són el 
reconeixement dels acords i dels intervals harmònics mentre que el reconeixement de ritmes, intervals 
melòdics i polifonies semblen més assimilades per part d'una gran majoria d'estudiants. 
Els resultats de les proves orals (Annex 15: Resultats_NivOral_07-08) varen ser els següents: 
 

• Pel que fa a la melodía, la mitjana obtinguda de 2,63 (sobre 4) ens fa considerar que el grup 
d'alumnes estan en una franja de poca afinació melòdica  

• Pel que fa al ritme, la mitjana obtinguda de 3 (sobre 4) ens fa considerar que el grup 
d’alumnes estan en una franja de força precisió rítmica 

 



 
 

 
 
 

3. Aplicació dels materials de suport i perspectives de futur 
L'aplicació futura dels materials multimèdia, l'anàlisi de la seva incidència en els resultats dels 
estudiants, així com l'establiment de mesures per a la millora de la informació prèvia per tal d'incidir 
significativament en la disminució de la taxa d'abandonaments, es farà en un escenari radicalment 
diferent del que s'havia previst en el moment de demanar l'ajut MQD.  
La publicació, el desembre de 2007, de les directrius del MEC per a l'elaboració dels nous plans 
d'estudi per a la formació de mestres ha fet canviar del tot les perspectives futures. A partir del curs 
2009-2010 s'extingirà progressivament la titulació de MEM (i totes les altres titulacions de mestre 
especialista d'àrea i d'Educació Especial). L'elaboració dels plans d'estudis, a la majoria d'universitats, 
ha significat no només la desaparició de les titulacions d'especialistes sinó també una reducció dràstica 
de la dedicació a aquesta formació. Seran substituïdes per uns estudis equivalents a una Menció, dintre 
del Grau de Mestre de Primària.  
A la UAB, s'ha previst que al llarg dels 3 primers cursos es dedicaran aproximadament 9 crèdits (1 o 2 
a 1r; 4,5 a 2n; 3 a 3r) a la introducció al valor cultural i social de la música i l'art en la societat 
contemporània i a la formació en didàctica de la música a nivell de mestre generalista.  
Pel que fa a les mencions d'especialització, està previst que es cursin a 4t curs. Les dades de la proposta 
presentada al MEC i que van ser aprovades per la Junta Permanent de la Facultat de Ciències de 
l'Educació el proppassat juliol fan variar les perspectives d'aplicació i la continuïtat del projecte. Dels 
240 crèdits (ECTS) del nou Grau de Mestre de Primària, només 301 (un 12,5%) es destinen a cada una 
de les mencions, enfront dels 84 crèdits (al voltant d'un 40%, incloses les pràctiques d'especialitat) que 
els estudiants cursen actualment per esdevenir especialistes.  
Aquesta reducció significarà una pèrdua molt important de l'espai que es dedicava a reforçar i 
aprofundir en l'assoliment d'un sòlid bagatge en llenguatge musical, ja que la prioritat de la Menció 
haurà de ser la preparació didàctico-pedagògica. A manca de l'aprovació definitiva del Pla d'estudis, el 
nostre projecte de futur es reorienta en les línies que tot seguit s'exposen:   
- continuar oferint els materials als estudiants de 1r que han iniciat enguany la formació i que es 
graduran, previsiblement, el curs 2010-11 (serà l’última promoció que seguirà el pla d'estudis del 92 / 
LOGSE). 
- introduir millores en els materials i ampliar-los, si s'escau, en base al seguiment amb aquest grup 
d'alumnes i els que estan cursant actualment 2n i 3r.  
- proposar a l'Equip Deganal de la Facultat l'establiment d'una prova orientativa del nivell musical dels 
possibles candidats a cursar la Menció d'Educació Musical. Aquesta prova, que prendria com a punt de 
partida la prova de nivell experimentada en el projecte, s'hauria de realitzar -com a més tard- a finals de 
2n curs, i permetria detectar entre els estudiants interessats aquells que tinguin mancances o punts 
febles en les seves competències a nivell de pràctica del llenguatge musical. Així, com a mínim, 
disposarien d'un any complet per tractar de pal·liar aquestes dificultats, mitjançant el treball personal 
previ a l'inici dels estudis de Menció. 
- oferir un curs propedèutic que permeti ajudar als estudiants interessats en cursar la Menció d'Educació 
Musical i no tinguin la preparació suficient; aquest curs constaria de classes presencials col·lectives i 
del treball individual on-line a partir del materials multimèdia. 
 
 

4. Relació amb els resultats esperats establerts en el projecte 
(febrer 06) 
En relació amb el que es va establir en la sol·licitud de l'ajut (apartat 1.11), el quadre següent contrasta 
els resultats esperats (febrer 2006) amb els resultats obtinguts (desembre 2008) 
 
A. Fase de diagnosi 
Resultats esperats     Resultats assolits 
El coneixement acurat de l’evolució de la taxa 
d’abadonaments  

Actualització de dades fins al curs 2006-07 

El diagnòstic sobre les causes més comunes en la 
decisió d’abandonar els estudis 

Anàlisi estadística del perfil de l'estudiantat i 
estudi de variables 

                                                           
1 Manca decidir si aquests 30 ETCS inclouen crèdits de pràctiques específiques o si, en 
canvi, aquestes es compabilitzaran a part, la qual cosa significarà un lleuger increment de la 
Menció) 



 
 

 
 
 

La determinació de la influència de les 
competències en música 

Preparació d'un referencial de competències 
mintjançant la cerca bibliogàfica i entrevistes 

La delimitació dels aspectes musicals sobre els 
quals cal fer una especial incidència per tal de 
donar suport als alumnes per a la millora dels seus 
resultats 

La lectura rítmica i melòdica (afinada) i el 
reconeixement auditiu d'intervals, acords i 
tonalitats 

 
B. Fase d’aplicació 
Resultats esperats     Resultats assolits 
L’establiment d’un standart d’avaluació de les 
competències musicals necessàries per iniciar 
l’especialització en Educació musical; si s’escau, 
podria ser proposat a altres universitats que 
imparteixen l’especialització. 

Proves pilot d'un diagnòstic del nivell inicial de 
llenguatge musical: 
- cursos 06-07 i 07-08 (nivell auditiu)  
- curs 07-08 (prova oral) 

La creació de materials multimèdia per a la 
millora i l’aprofundiment dels coneixements i la 
pràctica del llenguatge musical 

Creació de quatre webs a la lliure disposició dels 
estudiants 

 
C. A mig termini 
Resultats esperats     Resultats assolits 
La disminució de l’índex d’abandonament en els 
grups d’estudiants que disposin dels materials 
multimèdia (la primera promoció es graduaria el 
juliol del 2009) 

No s'ha arribat encara a la graduació d'aquesta 
promoció. Els resultats, però, no mostren una 
tendència a la millora. 

La millora en els resultats en totes les matèries 
que impliquen coneixements musicals 

Ídem que l'anterior 

La previsió -el més ajustada possible- de les 
competències musicals necessàries per a l’accés 
als estudis que condueixin a la formació dels 
futurs especialites de música, en el marc de les 
noves titulacions que s’aprovin fruit de la 
reconversió per a l’adaptació a l’EEES 

En fase d'adaptació en funció del nou marc 
curricular (Grau de Mestre de Primària-Menció en 
Educació Musical) que es començarà a implantar, 
presumiblement, el curs 2009-10 

L’establiment de mesures eficaces d’informació 
per ajudar els estudiants a triar correctament la 
seva especialització en el marc dels estudis de 
Grau de Mestre d’Educació Primària 

Ídem que l'anterior 

La posada en marxa d’un “pla de formació” que 
faciliti als estudiants de Grau la possibilitat 
d’accedir a l’especialització en música, tant si 
aquesta es cursa durant el Grau (en forma de 
Menció o Itinerari) com si pren la forma de 
Postgrau 

En fase d'estudi; implicarà una futura negociació 
amb l'Equip Deganal de la Facultat. 

 
 

5. Justificació de les despeses 
El pressupost concedit per al desenvolupament del projecte (6500€, enfront dels 9869€ que es 
sol·licitaren) ha obligat a fer algun reajustament.  
Gairebé la totalitat del pressupost atorgat s'ha destinat a la contractació de persones que han aportat la 
seva expertesa: per al tractament estadístic de dades i per a la utilització del programa Flash de cara a la 
confecció dels materials mutimèdia, com s'havia previst incialment. 
L'envergadura que va agafar l'objectiu d'elaborar una proposta de competències musicals va fer prendre 
la decisió (prèvia consulta telefònica a l'AGAUR) de contractar una persona per completar la cerca 
bibliogràfica i dur a terme les entrevistes.  
Com a contrapartida, només s'ha carregat al projecte l'actualització del programa Flash. El programari 
es va adquirir mitjançant una altra partida del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal (Unitat de Música). 



 
 

 
 
 

Per qüestions comercials, no es va poder finançar amb càrrec al projecte l'alta a la plataforma ".Mac", 
ja que l'empresa Apple només accepta el pagament mitjançant una targeta de crèdit. 
El document justificatiu de les despeses es troba a l'Annex 16, Justificació_econò̀mica. 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00037, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 11 de desembre de 2008 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


