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Resum 
 
El present article d’investigació estableix la implantació de les TIC en l’aula per a millorar i 
formular una nova estratègia en les ensenyances obligatòries de Música, a més d’apostar 
per la formació en la música contemporània entre els més joves. Engloba múltiples 
investigacions entorn de les noves tecnologies, l’ensenyament de la Música en nivells 
d’educació general i l’avaluació del projecte educatiu XEnsems Metròpolis: sonar i dansar la 
ciutat, realitzat dins de la 41a edició del Festival Ensems. D’aquesta forma, s’incita cap al 
descobriment dels mitjans actuals, és a dir, les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, aplicacions interactives i activitats interdisciplinàries i innovadores, per 
despertar el coneixement de la música del segle XX. Per tant, aquest article pretén suscitar 
l’interés del lector perquè puga oferir als seus estudiants projectes que completen els 
coneixements artístics i culturals, canvien el concepte de percepció de l’entorn i siguen més 
estimulants i atractius. 
 
Paraules clau: música contemporània; TIC; ensenyament; interactivitat; projectes 
interdisciplinaris. 
 
 

Resumen 
 
El presente artículo de investigación establece la implantación de las TIC en el aula para 
mejorar y formular una nueva estrategia en las enseñanzas obligatorias de Música, además 
de apostar por la formación en la música contemporánea entre los más jóvenes. Engloba 
múltiples investigaciones alrededor de las nuevas tecnologías, la enseñanza de la Música en 
niveles de educación general y la evaluación del proyecto educativo XEnsems Metròpolis: 
sonar i dansar la ciutat, realizado dentro de la 41ª edición del Festival Ensems. De esta forma, 
se incita hacia el descubrimiento de los medios actuales, es decir, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, aplicaciones interactivas y actividades interdisciplinarias e 
innovadoras, para despertar el conocimiento de la música del siglo XX. Por tanto, este 
artículo pretende suscitar el interés del lector para que pueda ofrecer a sus estudiantes 
proyectos que completen los conocimientos artísticos y culturales, cambien el concepto de 
percepción del entorno y sean más estimulantes y atractivos.  
 
Palabras clave: música contemporánea; TIC; enseñanza; interactividad; proyectos 
interdisciplinarios. 
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Abstract 
 
This research article establishes the implementation of ICT in the classroom to improve and 
formulate a new strategy in compulsory music education, as well as to promote 
contemporary music education among the youngest students. It includes multiple research 
on new technologies, the teaching of music at general education levels and the evaluation 
of the educational project XEnsems Metròpolis: sonar i dansar la ciutat, developed as part of 
the 41st edition of the Festival Ensems. In this way, it encourages the discovery of current 
media, i.e. Information and Communication Technologies, interactive applications and 
interdisciplinary and innovative activities, to awaken the knowledge of 20th century music. 
Therefore, this article aims to arouse the reader’s interest so that they can offer projects to 
their students that complement artistic and cultural knowledge, change the concept of 
perception of the environment and become more stimulating and attractive.  
 
Keywords: contemporary music; ICT; teaching; interactivity; interdisciplinary projects. 
 
 

 

 
 
Introducció 

 
A partir de l’exploració dels sorolls com a territoris acústics, idea formulada en el llibre de 
Brandon LaBelle,1 i de l’acceptació de l’escolta activa del nostre entorn, sorgeix aquesta 
investigació que aposta per la música contemporània i per la utilització de tecnologia, amb 
la finalitat de renovar les metodologies actuals d’ensenyança de música. Qui s’ha parat a 
observar amb l’oïda que el concepte d’espai està estrictament relacionat amb els sorolls? 
Quan un soroll envaeix el teu espai privat et molesta? «El soroll pot vertaderament fer-nos 
visibles».2 D’aquesta forma, limitem el nostre espai gràcies al so i és un factor essencial per 
tal de formar comunitats, espais, i contribuir culturalment i socialment a la població. Però 
les noves generacions, en general, venen marcades negativament per una metodologia 
purament tradicional d’ensenyament i no són propenses a valorar positivament l’estudi i el 
coneixement de la música, excepte d’aquella que els interessa i els agrada consumir.  
 

                                                                 
1 LaBelle, Brandon. Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life. New York: Bloomsbury Academic & 
Professional, 2010, p.62.  
2 Idem. Traducció pròpia. 



 
 _____________________________________________________________ 

Aquest article es suma a la idea de transformació i renovació de la música, obrint nous 
territoris acústics als estudiants, buscant consolidar l’evolució de la música clàssica fins a la 
música contemporània, on tots els sorolls poden ser apropiats. També aposta per l’ús de la 
tecnologia i la interacció com una nova forma d’aprenentatge, més dinàmica, atractiva, 
pròxima i adaptada als nous temps que corren. Donat que s’adverteix l’absència quasi total 
d’aquesta matèria també en altres assignatures dels nivells d’Educació Obligatòria, cada 
vegada més s’estan emprant nombrosos recursos tecnològics com material didàctic en les 
aules. 
 
 

Contextualització 
 
Legislació actual de l’ensenyança obligatòria de música en 3r d’ESO 
 
Actualment, l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) es regeix per la Llei Orgànica 8/2013, 
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). És una llei de 
l’ordenament jurídic espanyol amb caràcter de llei orgànica aprovada l’any 2013, que 
modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), sis articles i una 
disposició addicional de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a 
l’Educació (LODE). Per tant, a partir d’aquest context legislatiu, l’assignatura de Música es 
sustenta com: 
 

[…] Un element amb un valor inqüestionable en la vida de les persones. En l’actualitat, vivim 
en un contacte permanent amb la música, sense dubte, l’art més poderosament massiu del 
nostre temps. El desenvolupament tecnològic ha anat modificant considerablement els 
referents musicals de la societat per la possibilitat d’una escolta simultània de tota la 
producció musical mundial a través dels discos, la ràdio, la televisió, els jocs electrònics, el 
cinema, la publicitat, Internet, etc. Aquest mateix desenvolupament tecnològic ha obert, al 
seu torn, noves vies per a la interpretació i la creació musical, tant de músics professionals 
com de qualsevol persona interessada a fer música.3 
 

En aquest àmbit de l’Educació Secundària Obligatòria, s’intenta estimular en l’alumnat «el 
desenvolupament de la percepció, la sensibilitat estètica, l’expressió creativa i la reflexió 
crítica».4  D’aquesta forma, es pretén que l’alumnat obtinga un grau d’autonomia «que 
possibilite la participació activa i informada en diferents activitats vinculades amb l’audició, 
la interpretació i la creació musical»,5 així com que arribe a «adquirir una cultura musical 
bàsica i necessària per a tots els ciutadans».6  
 
En concordança amb la norma publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es pot 
afirmar que la música en la Comunitat Valenciana constitueix una xarxa gegant formada 
per múltiples institucions i iniciatives. Però aquesta malla ha de ser visible i coneguda en 
l’ensenyança obligatòria, implicant tant a l’alumnat com a les seues famílies. L’evolució de 
                                                                 
3 Espanya. «Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria». Boletín Oficial del Estado, 05.01.2007, núm. 5, pp. 141-
143. Traducció pròpia.  
4 Idem.  
5 Idem. 
6 Idem. 
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la societat camina molt de pressa i l’educació no pot quedar enrere. «Per a això, és més 
urgent que mai el treball conjunt d’un professorat que considere l’alumne com el verdader 
protagonista de l’educació i aprofite tots els vessants possibles que li ofereix la seua matèria, 
en aquest cas, la Música».7 
 
La música ofereix molts avantatges, tant en l’adquisició de competències transversals, com 
de qüestions socioculturals relacionades amb l’entorn. En la norma s’indica que aquesta 
matèria ha d’adaptar-se al segle XXI utilitzant noves tecnologies que puguen permetre la 
renovació i l’expansió del coneixement. Malgrat la normativa publicada que marca el camí 
a seguir, pense que realment no s’aplica als centres educatius i l’ensenyança de la música 
segueix sent una matèria atrapada al passat, on els estudiants perden l’interés i prefereixen 
romandre al marge de l’aprenentatge. Tan sols els alumnes que estudien aquesta disciplina 
com a activitat extraescolar valoren realment el significat i la importància d’estudiar-la. 
 
 

La música contemporània en l’assignatura de Música  
 

Des dels anys huitanta del passat segle, i amb l’aparició del sistema MIDI, es parlà de 
democratització de la música, ja que els processos, les possibilitats i els costos per a generar 
música es reduïren de forma notable. A més, i possiblement és la part més interessant, 
aparegueren els primers «home studio», que trencaren definitivament amb l’hegemonia dels 
grans estudis com centres de creació sonora […]. Les pràctiques musicals en el context escolar 
no han pogut romandre al marge de totes aquestes revolucions […], beuen des d’experiències 
informals i afavoreixen l’entrada d’altres universos sonors.8  
 

Igual que la societat ha evolucionat, la música també ha format part d’aquesta (r)evolució. 
Per tant, gràcies al fet que la tecnologia va donar pas a la música del segle XX, és 
indispensable no concebre una aula de música sense aquests mitjans electrònics, 9  que 
permeten endinsar a l’alumnat a una nova forma d’entendre la música i a incitar l’exploració 
més enllà del que solen consumir.  
 
Així, en aquest apartat parlarem d’un nou univers sonor, ja que de la mà de l’aparició de la 
Revolució Industrial i la creació de maquinari, va nàixer el que coneguem com a Soroll.10 
«Tot just fa trenta anys (a finals dels setanta) que es va començar a parlar d’Art Sonor, però 
això no vol dir que anteriorment no existira».11 Els diversos materials que han arribat fins a 

                                                                 
7 Espanya. «Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació 
general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana». Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, 10.06.2015, núm. 7544, pp. 416-418.  
8 Riaño, María Elena i Murillo, Adolf. «El futuro ya está aquí. Ahora solo nos queda la revolución». Dins: 
Eufonía: Didáctica de la Música, 79 (2019), p. 2. Traducció pròpia.  
9 Delalande, François. «La enseñanza de la música en la era de las nuevas tecnologías». Dins: Comunicar: Revista 
científica iberoamericana de comunicación y educación, 23 (2004), p. 2. Traducció pròpia.  
10 Russolo, Luigi. «Futurismo italiano (1909-1944) - El arte de los ruidos. Manifiesto futurista. Milán, 11 de 
Marzo 1913». Dins: Laboratorio de Creaciones Intermedia. Ruidos y susurros de las vanguardias. Reconstrucción 
de obras pioneras del Arte Sonoro (1909-1945). València: Universitat Politècnica de València, 2004, pp. 42-45. 
Traducció pròpia.  
11 Molina, Miguel. «Reconstruir, recrear o revisitar la resonancia del arte sonoro de las vanguardas (¿versión 
o perversión?)». Dins: Laboratorio de Creaciones Intermedia. Ruidos y susurros de las vanguardias. Reconstrucción 
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l’actualitat no representen totalment les idees innovadores que desprenen els textos i 
manifestos. Per exemple els Intonarumori, instruments creats per Luigi Russolo i Ugo Platti, 
es van destruir durant la Segona Guerra Mundial.  
 
És més, per entendre aquest concepte d’Art Sonor, també cal prestar atenció al Manifest 
futurista de 1913 escrit per Russolo, on declara que: 
 

El desig, la recerca i el gust per la unió simultània dels diferents sons, o siga, per «l’acord» 
(so complex) es manifestaren gradualment, passant de l’acord perfecte assonant i amb 
poques dissonàncies a les complicades i persistents dissonàncies que caracteritzen la música 
contemporània […]. Hui l’art musical, complicant-se gradualment, persegueix amalgamar 
els sons més dissonants, més estranys i més aspres per a l’oïda. Ens acostem així cada vegada 
més al so-soroll […].12 

 
També al·lega que no es pot replicar amb la justificació que el soroll sols és fort i 
desagradable per a l’escolta, ja que hi ha gran quantitat de sorolls tènues i delicats molt 
plaents per a l’oïda.  
 
En l’actualitat, donar a conéixer la música contemporània dins de l’assignatura de Música 
és relativament fàcil, ja que tenim a l’abast un fum d’objectes sonors quotidians amb timbres 
realment interessants, i en molts casos debades, que formen part de les nostres vides. Sols 
cal prestar un poc d’atenció13 i obrir la nostra escolta. Així, manipular amb els sentits del 
tacte, de la vista i de l’oïda els distints dispositius electrònics amb les seues interfícies «no 
sols és possible i està al nostre abast, sinó que ha arribat per a transformar la relació que 
establim amb la realitat i les maneres de percepció de l’entorn».14 Observar els materials ens 
proporciona un nou punt de vista sonor, ens incita a explorar-lo per tal d’aprendre a fer-lo 
sonar, i si aquest últim pas ha sigut satisfactori, ens subministra la resposta i escoltem com 
sona. Aquest procediment elabora escoltes que amplien la nostra biblioteca sonora mental i 
comporta una major rapidesa de resposta per a obtindre solucions sonores en el procés 
creatiu de creació i/o experimentació.15  Per aquest motiu, «els sons captats de l’entorn 
serveixen com a matèria primera per a molts artistes […]. A partir dels sons gravats creen 
composicions amb la intenció de despertar i transmetre sensacions, situacions i 
pensaments».16 A més, el fet que estiga molt vinculada amb la notació pictòrica de les 
partitures, que es solen realitzar amb «representacions espectrals, ajuda a l’alumne a 

                                                                 
de obras pioneras del Arte Sonoro (1909-1945). Valencia: Universitat Politècnica de València, 2004, pp. 16-17. 
Traducció pròpia.  
12 Russolo, Op. cit., p. 42. 
13 Jiménez, Jorge. «Educación musical mediante objetos sonoros». Dins: Eufonía: Didáctica de la Música, 71 
(2017), pp. 63-69. Traducció pròpia.  
14 Murillo, Adolf, Riaño, María Elena i Berbel, Noemy. «El aula como caja de resonancia para la creación 
sonora: nuevas arquitecturas y herramientas tecnológicas para acercar el arte sonoro al ámbito educativo». 
Dins: Revista Electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación)[revista digital en línia], 
43 (2019), p. 2. Traducció pròpia. Disponible online en: 
https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/14007/13947 [Data de consulta: 28.03.2020]. 
15 Ibidem, pp. 2-3.  
16 Galera, María del Mar. «El sonido en la vida cotidiana». Dins: Eufonía: Didáctica de la Música, 65 (2015), p. 2. 
Traducció pròpia.  
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“veure” la música amb les lupes apropiades. Formes, corbes, masses, núvols, estries, 
colors...»,17 estímuls molt cridaners que manipulen per canviar i modificar els timbres. 
 
Pel que fa als gustos dels estudiants, comencen l’institut amb una cultura musical imposada 
pels mitjans de comunicació, amb artistes comercials i llocs d’oci que principalment no 
coincideixen amb els gustos del professor.18 Però el context musical no solament està format 
per uns determinats gèneres, estructures musicals, instruments, sons o veus concretes, sinó 
que també està compost per múltiples locals, circuits de difusió i grups socials amb distints 
punts de vista de la vida i de la societat.19 Per aquesta raó, el hàndicap entre el docent i 
l’estudiant és la música que solen consumir, que va de la mà de la diferència d’edat entre 
ambdós parts. No obstant, aquesta realitat no ha de prendre’s com a un factor negatiu, donat 
que conjuntament es poden descobrir noves formes de fer música. 
 
Tot i això, malgrat les possibilitats que ens ofereixen la música contemporània i els seus 
vessants, l’ensenyament de Música en Educació Secundària Obligatòria es manté aferrada a 
la tradició i a les formes metodològiques del passat, on es prioritza el solfeig, la història i els 
estils clàssics sense oferir el coneixement d’altres estils musicals contemporanis i actuals.20 
Per tant, per a permetre l’entrada d’aquests, és necessària una renovació de l’aula, ja que 
comporta un plantejament totalment diferent on «l’ordinador es converteix en un meta 
instrument que pot canviar la nostra perspectiva sobre les formes amb les quals treballem 
el so».21  
 
D’aquesta manera, se’ns convida a reflexionar per tal de canviar el xip, ja que per exemple, 
el «Groupe de Reserches Musicales (grup d’investigació musical basat en el domini del so i 
músiques electroacústiques creat per l’investigador, enginyer de so i compositor Pierre 
Schaeffer en 1958)»22 confessa que interpretar sensorialment la música escoltada és la forma 
més innata per entendre-la.23 Si es produeix aquesta transformació, es podrà:  
 

Traspassar les fronteres de l’aula cap a l’apropiació de nous espais físics-digitals, generar 
altres formes de jugar amb el so, narrant des del que és acústic, i estenent la idea del músic 
que executa un instrument físic cap a un altre que és capaç de manipular i experimentar des 
del que és digital; tot això, amb la finalitat de transmetre un model formatiu en el qual 
influeixen directament els canvis produïts en la societat de hui, per a construir arquitectures 
que permeten escoltes atentes i actives.24 

 
 
 
 

                                                                 
17 Delalande, Op. cit., p. 7.  
18 Ibidem, pp. 3-6.  
19 Ibidem, p. 6.  
20 Hervás, Blanca. La competencia digital del futuro profesorado de Educación Musical Secundaria en Valencia. Treball 
Fi de Màster. Logroño: Universidad Internacional de La Rioja, Facultad de Educación, 2015, p. 3. Traducció 
pròpia.  
21 Murillo, Riaño i Berbel, Op. cit., p.5. 
22 Del Barrio, Luis. «Representación e interpretación orientadas a la autodidaxia». Dins: Eufonía: Didáctica de la 
Música, 72 (2017), p. 67. Traducció pròpia.  
23 Idem. 
24 Murillo, Riaño i Berbel, Op. cit., p.3. 
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Utilització de noves tecnologies en l’assignatura de Música  
 
Per fer possible la implantació de la música contemporània és necessària una evolució dels 
materials a l’aula. D’aquesta forma, cal disposar al nostre abast d’unes eines tecnològiques 
que complisquen els requisits de les activitats. Afortunadament, a partir que la legislació 
més recent marcara les pautes per a la implantació de les noves tecnologies, són molts els 
docents que inclouen aquest mitjà en l’ensenyament obligatori de Música.  
 
Les noves tecnologies, generalment conegudes com a TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació) connecten tots els racons de la societat, ofereixen noves oportunitats i 
estableixen diferents maneres d’administrar la vida. Aquest fet és la resposta directa de 
viure en un món completament globalitzat en constant canvi i evolució, on cap dia és igual 
a l’anterior. Fa vint-i-sis anys, Saiz afirmava que «la revolució tecnològica iniciada fa ja 
algunes dècades està aconseguint a escala planetària -si no ho ha fet ja- arribar a totes les 
capes del teixit social sense que res ni ningú puguen detindre-la».25 Malgrat el pas del temps, 
aquesta declaració continua vigent en l’actualitat. Cal tractar les tecnologies «com un repte, 
però al mateix temps com una bona oportunitat per a continuar desenvolupant-se».26  
 
Per tant, l’àmbit educatiu tampoc ha de quedar-se enrere en aquesta revolució, ja que l’ús 
de les tecnologies en la pràctica pedagògica permet relacionar al docent i al discent d’una 
forma interactiva en un ambient creat a partir de les necessitats d’ambdues parts. Així, el 
desenvolupament de les TIC és una eina primordial per promoure avantatges en l’aula, 
sempre que s’utilitzen amb vistes del bé comú generant activitats enriquidores per a 
l’alumnat. A més, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació són respectuoses amb 
el medi ambient i fàcils de manejar, resultant imprescindibles en la societat contemporània 
actual. També faciliten entorns virtuals d’aprenentatge complementaris a la pràctica docent 
realitzada en l’espai físic de l’aula i desenvolupen les competències necessàries per a formar 
als futurs adults de la coneguda «Societat de la informació» o la «Societat del 
coneixement».27  
 
D’aquesta introducció es desprén la idea que l’educació ha de proporcionar els 
coneixements necessaris perquè els alumnes puguen interpretar i reflexionar la informació 
que reben de l’exterior28 i per això, la tecnologia forma part dels mitjans innovadors que 
permeten treballar i difondre projectes interdisciplinaris, creatius i diferenciadors en la 
manera de transmetre el coneixement a l’alumnat. D’aquesta manera «s’ha de canviar la 

                                                                 
25 Saiz, Jesús. La redacción informatizada en radiodifusión sonora. Su incidencia en el proceso de producción de la noticia: 
el caso de València [en línia]. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de 
Comunicació Audiovisual i de Publicitat, 1995. A: Biblioteca Digital de la Universidad CEU-San Pablo. P. 11. 
Traducció pròpia. Disponible online en: 
 https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/3087 [Data de consulta: 06.04.2020]. 
26 Romero, Juan Bautista. «Las nuevas tecnologías y la expresión musical, otros lenguajes en la educación». 
Dins: Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, 23 (2004), p. 3. Traducció pròpia. 
27 Burbano, Clara Lucía, Burbano, Diana Carolina i Alvares, Jaime. «La influencia de las TIC en la Educación 
Superior: un apoyo en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje». Dins: Simposio Internacional de Educación y 
Pedagogía: Innovaciones y educación para la paz (proyectos, reflexiones, experiencias, modelos, metodologías). 
Cartagena: REDIPE - Universidad de Cartagena, 2015, part 2, ponència 15, pp. 263-276. Traducció pròpia. 
28 Romero, Op. cit., p. 5. 
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idea "d’aula d’informàtica" per la "d’informàtica a l’aula", a fi que la tecnologia es trobe a 
disposició del professorat quan desitge incorporar-la a la pràctica de l’ensenyança».29  

 
En aquest cas ens centrarem en l’Educació Musical de caràcter general, que perfectament es 
pot nodrir amb nous enfocaments i universos sonors nascuts de les noves formes de «fer» 
música. L’ús de la tecnologia per enriquir les activitats establides al currículum de 
l’ensenyament obligatori de música, incrementa l’aptitud creativa generant composicions o 
permetent la unió de diferents manifestacions artístiques.30 Nuria Díez i Xavier Carrera 
identifiquen els següents efectes positius que sorgeixen d’incorporar adequadament les TIC 
en els processos d’ensenyança-aprenentatge de la música: 
 

 Augmentar el temps dels processos d’instrucció musical, ja que poden continuar fora 
de l’aula. 

 Afavorir la comprensió de conceptes teòrics, el desenvolupament de destreses 
auditives i la transferència simbòlica del so a la imatge mental. 

 Motivar i involucrar a l’alumnat en la seua pròpia formació, ja que fomenten 
l’aprenentatge actiu, l’exploració per part de l’alumnat i la construcció del 
coneixement. 

 Flexibilitzar i individualitzar el ritme d’aprenentatge dels alumnes.  

 Ampliar les possibilitats de creació de materials didàctics.  

 Fomentar la imaginació i la creativitat musical de l’alumnat.  

 Ajudar al desenvolupament de tasques cooperatives en l’aula i fora d’ella.31  
 

Per tant, la música s’ha de beneficiar de les possibilitats oferides per les TIC, ja que és una 
disciplina composta per molts vessants i això potencia el desenvolupament de projectes 
transversals unificadors dels continguts,32 però sempre sense fomentar la competitivitat.33 
Si s’encara des de la producció artística, pot originar avantatges en l’alumnat com 
l’adquisició i desenvolupament de competències específiques i transversals i un major grau 
de motivació durant la sessió.34 A més, un clar exemple que la informàtica és una ferramenta 
indispensable en l’àmbit de l’educació musical el trobem en el fet que s’utilitza molt en altres 
països35 i per això, cal prendre model i instaurar-la en les nostres aules. «No ha d’interpretar-
se, en cap cas, com una substitució d’algun mètode tradicional de didàctica musical, sinó 
com una altra via per a poder desenvolupar la creativitat».36  
 

                                                                 
29 Román, Miguel. Las TIC en la educación musical en los centros de educación primaria de la Comunidad de Madrid: 
formación y recursos del especialista de música. Tesi Doctoral. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación, 2014, p. 341. Traducció pròpia.  
30 Galera, María del Mar i Mendoza, José. «Tecnología Musical y Creatividad: una experiencia en la formación 
de maestros». Dins: Revista Electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación) [revista 
digital en línia], 28 (2011), p. 2. Traducció pròpia. Disponible online en:  
https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/9828/9251 [Data de consulta: 28.03.2020]. 
31  Díez, Nuria i Carrera Xavier. «Integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
especialidad de Pedagogía en los Conservatorios Superiores de Música». Dins: Revista Interuniversitaria de 
Investigación en Tecnología Educativa, 5 (2018), p. 3. Traducció pròpia.  
32 Romero, Op. cit., pp. 4-6.  
33 Díez i Carrera, Op. cit., p. 57.  
34 Galera i Mendoza, Op. cit., p. 4.  
35 Romero, Op. cit., p. 5. 
36 Idem. 
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L’autoaprenentatge d’una forma lúdica i entretinguda i la rapidesa d’obtenció dels resultats 
de les activitats, beneficiant l’adquisició i descobriment del coneixement, són altres motius 
que animen a utilitzar les noves tecnologies en l’educació musical.37 En efecte, «l’alumne ha 
de ser protagonista del seu propi aprenentatge per dos motius principals: la informació ja 
no la tenim nosaltres, està en la xarxa, i resulta molt més motivador per a ells».38 Aleshores, 
mentre juguen amb les noves tecnologies, són ells els que pensen, reflexionen i actuen per a 
prendre les decisions que estimen oportunes, creant així el seu propi coneixement i ampliant 
el seu bagatge.39 El docent ha d’observar el món que ens envolta amb els ulls ben oberts, 
reflexionar sobre els avanços que s’estan produint i portar-los al nostre terreny per tal de 
nodrir el màxim possible els nostres estudiants.  
 
Generalment els alumnes són nadius digitals que utilitzen diàriament les TIC, apreses de 
forma innata i amb grans habilitats per a manejar-les, 40 utilitzen «el telèfon mòbil com mitjà 
de comunicació, seguit de l’entreteniment […] i el tenen pràcticament el 100% de 
l’alumnat».41 Per això, les noves tecnologies aplicades a la música van molt arrelades al 
desenvolupament, la recerca i la difusió de nous camins d’aprenentatge,42 ja que els alumnes 
«aprenen millor tot allò que creen i manipulen per si mateixos».43 També cal dir que per a 
la renovació dels dispositius electrònics, així com el programari informàtic, no fa falta que 
l’escola compte amb un gran pressupost econòmic.44 Per tant, aquests mitjans audiovisuals 
permeten complementar el llenguatge verbal45 permetent un record més perdurable dels 
coneixements apresos, «la qual cosa té a veure amb el seu caràcter interdisciplinari i 
l’existència de diferents estils cognitius en l’ésser humà: sistema de representació visual, 
auditiu i cinestèsic».46  
 
Per això, presentar els continguts de forma audiovisual influeix positivament en l’adquisició 
del coneixement, l’alumnat s’implica més i malgrat que s’haja d’invertir més temps, 
l’aprenentatge és més efectiu.47  

                                                                 
37 Román, Op. cit., p. 143. 
38 García, Pedro. «El aprendizaje cooperativo en el aula de música». Dins: Eufonía: Didáctica de la Música, 79 
(2019), p. 3. Traducció pròpia.  
39 Rascón, Débora. «Repasando los contenidos del curso por medio del juego». Dins: Eufonía: Didáctica de la 
Música, 78 (2019), p. 3. Traducció pròpia.  
40 Timiraos, Elisa. Uso y valoración de las TIC en el aprendizaje musical por los alumnos de los Conservatorios de Música 
Profesional y Superior de A Coruña: estudio de caso de uso de «Irelab» y «Band in a box» en el aula de improvisación. 
Tesi doctoral. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Educación, Departamento 
de didáctica, organización escolar y didácticas especiales, 2015, p. 40. Traducció pròpia.  
41 Ibidem, pp. 429-442.  
42 Ibidem, p. 49.  
43 Berrón, Elena. «La pizarra digital interactiva en lenguaje musical». Dins: Eufonía: Didáctica de la Música, 74 
(2018), p. 5. Traducció pròpia.  
44 Muñoz, Jaime Dairon. Uso de las APPS en los Conservatorios Profesionales de Música: una propuesta tecnológica. 
Treball Fi de Títol. València: Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València, Departament 
de Musicologia i Pedagogia, 2015, p. 66. Traducció pròpia. Material privat facilitat per l'autor.   
45 Riaño, María Elena i Giráldez, Andrea. «El aprendizaje audiovisual, un camino por recorrer». Dins: Eufonía: 
Didáctica de la Música, 73 (2017), p. 3. Traducció pròpia. 
46  Sánchez, Virginia. «Innovaciones metdológicas en Educación Secundaria: TIC, música y medios 
audiovisuales». Dins: Edetania, 39 (2011), p. 3. Traducció pròpia.  
47  Serrano, Rosa María. «Tecnología y educación musical obligatoria en España: Referentes para la 
implementación de buenas prácticas». Dins: Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación 
Musical [revista digital en línia], 14 (2017), pp. 6-8. Traducció pròpia. Disponible online en:  
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Vist que els estudiants, per regla general, «declaren posseir coneixements informàtics 
suficients per a manipular els programes»,48 presenten unes característiques diferents de les 
que hi havia quan es va implantar el sistema d’estudis. Ara, «els professors són "immigrants 
digitals" que han d’ensenyar a un alumnat que parla un llenguatge nou».49  
 
Realment, tot i els avantatges que ofereixen, l’aula de música és un dels llocs on menys 
s’utilitzen les TIC actualment.50 La implicació del professorat, així com la predisposició a 
implementar aquests canvis innovadors són els factors claus per fomentar el progrés 
educatiu, ja que per molt que es decrete, si no es cultiva per part dels docents, no s’arriba a 
bon port.51 En altres paraules, «les tecnologies no ensenyen res per si soles, hi ha d’haver 
una voluntat d’aprendre i ensenyar amb aquests mitjans. Ací està l’autèntica tasca del 
docent en les escoles».52 
 
D’altra banda, també trobem problemes amb l’equipament, ja que hi ha escoles on els 
laboratoris d’informàtica no compten amb el mateix nombre d’ordinadors que alumnes i la 
realització de les classes de Música en aquest lloc, per temes d’espai, fa impossible comptar 
amb tot l’instrumental tradicional habitual de l’aula.53 «Però, disposen tots els estudiants de 
dispositius mòbils? […] Compta el centre amb algun mecanisme per a compensar 
desigualtats i satisfer les necessitats dels estudiants?».54 Aquestes preguntes s’han de tindre 
en compte a l’hora d’implantar propostes que facen ús d’ells a les escoles i trobar una solució 
consensuada que puga suplir aquestes carències.  
 
Malgrat que són dades que podríem utilitzar positivament, no trobem moltes investigacions 
sobre la incorporació de les TIC en l’educació musical obligatòria en Espanya com proves 
documentades i avaluades adequadament. 55  Aquesta idea també és sostinguda per 
Espigares, que declara que és molt important la generació d’una base teòrica consistent que 
ajude i impulse qualsevol activitat connectada amb les TIC.56   
 
Per això, un altre dels inconvenients a l’hora d’implantar les TIC a les aules és la formació 
dels docents. Els estudiants de Magisteri no estan tan acostumats a les TIC, i sent usuaris 

                                                                 
https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/54848/52010 [Data de consulta: 07.03.2020]. 
48 Ordoñana, José Antonio, Laucirica, Ana i Tejada, Jesús. «Estudio cualitativo sobre el uso de programas 
informáticos para el desarrollo de destrezas rítmicas en la enseñanza musical especializada». Dins: Revista de 
psicodidáctica, 17 (2004), p. 4. Traducció pròpia.  
49 Ibidem, p. 39.  
50 Díez i Carrera, Op. cit., p. 16.  

51 Cabero, Julio i Marín, Verónica. «Miradas sobre la formación del profesorado en tecnologías de información 
y comunicación (TIC)». Dins: Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento [revista digital 
en línia], 2 (2014), vol. 11, p. 4. Traducció propia. Disponible online en:  
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82332625005 [Data de consulta: 13.03.2020]. 
52 Romero, Op. cit., p. 2.  
53 Román, Op. cit., p. 144.  
54  Trujillo, Fernando. «De los ordenadores a los dispositivos móviles». Dins: Giráldez, Andrea. De los 
ordenadores a los dispositivos móviles. Propuestas de creación musical y audiovisual. Barcelona: Graó, 2015, pp. 23-
24. Traducció pròpia.  
55 Serrano, Op. cit., p. 4.  
56 Espigares, Manuel Jesús. Educación musical con TIC para centros de secundaria: Evaluación de un modelo de gestión 
del conocimiento educativo-musical. Tesi doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla, Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación, 2009, p. 45. Traducció pròpia. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82332625005
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freqüents dels dispositius electrònics, desconeixen les possibilitats que ofereixen en les 
activitats de l’ensenyança obligatòria, desestimant normalment el potencial didàctic que 
poden arribar a oferir. Hi ha centres d’estudis, ja siga universitats com conservatoris 
superiors, que no proporcionen assignatures o continguts de coneixement de les TIC i és un 
problema el fet que «els titulats d’aquelles universitats amb poca o nul·la oferta 
d’assignatures específiques relacionades amb les TIC, podrien no tindre formació adequada 
en aquesta matèria».57 Tot i això, les lleis educatives espanyoles decretades en els últims 30 
anys han afavorit el coneixement preparatori i constant dels docents en l’àmbit de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.58  
 
Per concloure, encara que quasi tots els autors citats acaben pensant el mateix, Gutiérrez, 
Palacios i Torrego asseguren que: 
 

Per augmentar les possibilitats d’èxit en l’ús de les TIC com a recurs didàctic i per a poder 
valorar la seua eficàcia sense prejudicis, seria necessari: 

 Una política educativa que no xifrara l’èxit de la tecnologia en el nombre d’alumnes 
per ordinador o altres criteris purament quantitatius.  

 Una vertadera integració de les TIC en el desenvolupament curricular de cada centre 
que contemple el seu ús com recurs inseparable de l’estudi dels seus avantatges i 
inconvenients, així com de l’anàlisi crítica de la influència educativa d’aquests nous 
mitjans, les seues repercussions econòmiques i la seua transcendència social. 

 La formació inicial i permanent (life long learning) del professorat, tant del futur 
mestre com dels professors universitaris encarregats de la seua formació.59  

 
Cal recordar sempre que si els alumnes es senten còmodes a l’aula, aconseguirem un 
ambient positiu que repercutirà en el benestar grup-classe-professor, ja que la bona relació 
entre docents i discents és un pilar imprescindible per oferir una educació agradable, 
comprensiva i de qualitat,60  adaptada al nostre grup. L’escola ha d’oferir a la societat 
individus competents, amb valors, i coneixedors de l’entorn que els rodeja, així com brindar 
als ciutadans igualtat d’oportunitats i la recerca de l’excel·lència,61 ja que el nostre objectiu 
principal és formar individus i ensenyar-los a ser autosuficients en l’adquisició del 
coneixement. «En cap cas, aquestes ferramentes [les TIC] han de ser substitutives del 
coneixement sinó complementàries, afavorint un aprenentatge interdisciplinari i integral».62  
 
 
 
 
 

                                                                 
57 Herrada, Rosario Isabel i Herrada, Gabriel. «Adaptación de los estudios de magisterio al EESS (Espacio 
Europeo de Educación Superior): las TIC en los nuevos planes de estudio». Dins: Edutec-e: Revista electrónica 
de tecnología educativa [revista digital en línia], 36 (2011), p. 10. Traducció pròpia. Disponible online en:  
https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/405/141 [Data de consulta: 15.03.2020]. 
58 Sánchez, Pablo, Ramos, Francisco Javier i Sánchez, José. «Formación continua y competencia digital docente: 
el caso de la comunidad de Madrid». Dins: Revista Iberoamericana de Educación, 65 (2014), p. 4. Traducció pròpia. 
59 Ibidem, p. 15.  
60 García, Op. cit., p. 3.  
61 López, Pablo. Las TIC como recurso para el aula de música en la sociedad del conocimiento. Treball Fi de Màster. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2017, p. 81. Traducció pròpia. 
62 Sánchez, Op. cit., pp. 4-6.  
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Discussió 
 
Per tal de corroborar els plantejaments dels diversos autors i avaluar l’èxit de la metodologia 
d’ensenyament musical utilitzant noves tecnologies, vaig realitzar una enquesta. La vaig 
llançar arran de la meua participació en el Taller de creació i interpretació sonora amb noves 
tecnologies del projecte XEnsems Metròpolis: sonar i dansar la ciutat, iniciativa realitzada dins 
de la 41 edició del Festival Ensems. Va ser contestada per 15 alumnes dels 20 que van 
participar en el taller, estudiants de l’assignatura de Música a 3r curs d’Educació Secundària 
Obligatòria en l’IES Rascanya Antonio Cañuelo (València). D’aquesta s’extrau que tres 
quartes parts afirma que els ha agradat més la realització d’aquest projecte amb tecnologia 
que les activitats que normalment desenvolupen a l’assignatura de Música. Per tant, pareix 
que es compleixen els objectius buscats en la ideació del projecte. Més de la meitat de 
l’alumnat està predisposat a continuar amb tasques d’aquest tipus durant tot el curs, fet que 
reflecteix un alt grau de motivació. A més, quasi tots afirmen que els agrada la idea del 
projecte i que generalment han comprés els conceptes de la música contemporània, han 
gaudit d’interpretar una composició musical col·lectiva en temps real, pensen que és fàcil la 
partitura de l’obra i afirmen que és útil realitzar sessions teòriques d’introducció per poder 
desenvolupar satisfactòriament el seu paper. En general, l’alumnat va estar prou satisfet de 
participar en aquest taller.  
 
Contràriament, el fet que molt pocs alumnes toquen algun instrument i que cap d’ells haja 
volgut cursar l’assignatura de Música en 4t curs d’ESO, quan ja és optativa, reflecteix l’escàs 
interés en la matèria. D’altra banda, era previsible la confirmació que cap alumne mai havia 
realitzat una instal·lació interactiva d’aquestes característiques i que cap havia tocat en un 
concert amb tanta gent interpretant a la vegada. Aquest fet demostra que fins ara, són 
poques les propostes que utilitzen ferramentes innovadores i enllaça amb la constatació, que 
he pogut fer, de l’escàs volum d’estudis teòrics de projectes interdisciplinaris anteriors a 
aquest.  
 
Crida l’atenció la resposta que més de la meitat de l’alumnat no havia treballat en equip 
gravant i editant arxius sonors, quan són nadius digitals i possiblement han tingut 
l’oportunitat d’utilitzar aquestes ferramentes a l’aula. Que l’activitat no haja servit per a 
despertar prou d’interés per la música contemporània, ens porta a pensar que no s’arribaren 
a programar activitats referents a l’escolta de composicions actuals d’altres autors. Caldria 
deixar per a futurs estudis aquestes carències per buscar solucions. Tot i això, l’alt grau de 
motivació i satisfacció coincideix amb les dades publicades per altres investigadors en 
aquest àmbit, ja que com s’ha explicat anteriorment, la utilització de les TIC resulta ser un 
procés molt estimulant en l’aprenentatge, al ser els alumnes els vertaders protagonistes. 
  
Per tant, s’ha experimentat de primera mà que la utilització de les noves tecnologies dins de 
l’aula facilita el procés d’aprenentatge, i com ells han contestat, ha sigut una experiència 
molt fructífera per a la seua formació, donat que la majoria s’ha implicat des de l’inici. A 
més, s’han complit els objectius d’obrir l’escolta a nous sorolls, a explorar nous territoris 
sonors i a aprendre a ser part d’un grup, ocupant el lloc que els correspon i defenent el paper 
assignat en l’apoteosi final de la performance. 
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No obstant, per corroborar millor les conclusions, caldrà realitzar futures investigacions que 
comprenguen un nombre major d’enquestats, segmentats per nivells educatius, i que seran 
examinats després d’oferir-los una major varietat de recursos. 
 
 

Conclusions  
 
Gràcies a dur a terme aquest article, he aconseguit qüestionar-me la situació actual de 
l’ensenyament musical en l’educació general, i espere que també suscite el raonament i la 
reflexió a tots els lectors, tenint a l’abast una investigació que pot evolucionar a diferents 
camins a partir de l’extensa recopilació teòrica. Aquesta tracta els principals problemes, 
avantatges i solucions de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
a l’aula de Música i l’ensenyament de la música contemporània. La utilització de la 
tecnologia en les aules podria oferir una educació de qualitat i més centrada en la 
participació de l’alumnat. També ajudaria a desenvolupar la seua creativitat, a l’oferir-los 
l’oportunitat de gaudir del seu procés d’aprenentatge i ser els protagonistes principals. Cal 
destacar que està per a veure com afectarà el desenvolupament de la nova llei LOMLOE a 
la formació en aquesta disciplina.  
 
En conclusió, l’educació deu adaptar-se de pressa als canvis socials i tecnològics, ja que 
pareix l’únic camí per poder connectar amb els estudiants i captar el seu interés. Sols 
mitjançant la renovació i la recerca de l’excel·lència es podrà aconseguir una proposta que 
meresca la seua atenció entre tanta oferta lúdica i d’oci. 
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