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TAULA DE CONTINGUTS

a) Títol del projecte i modalitat de participació.

TÍTOL: “Aprendre llengües per mitjà de la música, la dansa i la interpretació coral”
MODALITAT DE PARTICIPACIÓ: “C” presentem un projecte de centre individual a nivell
administratiu encara que amb aquest projecte col·laborarem amb entitats sense ànim de
lucre, ONGs, i hi assistiran com a públic mestres i alumnat d’altres escoles del barri i de les
associacions eductives de la Malva-rosa.

b) Nom i codi del centre o centres on es desenrotllarà el projecte.

IES Isabel de Villena
Avda. Isabel de Villena núm. 4
46011 València
Teléfon: 961206190  / Fax: 963711927
E-mail: 46013086@edu.gva.es
 
Directora: Catalina Machado
Vicedirector: Vicent Ballester
Coordinador de formació: Antoni Navarro  

c) Nom i cognoms de les coordinadores.

Coordinadores  del  projecte:  Mari  Carmen  Guallart  (professora  de  música)  i  Mari
Carmen Montecatini (professora d’anglés).

“Un principio del arte de la educación es que no se debe educar 

a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor, 

posible en lo futuro, de la especie humana; es decir, 

conforme a la idea de humanidad 

y de su completo destino.”

 Kant, Pedagogia

e) Justificació

En  tant  que  centre  públic  de  secundària  l’IES  Isabel  de  Villena  que  creu  en  les
potencialitats de l’art i en la motivació dels talents del nostre alumnat ens presentem a la
convocatòria  que  té  com a  objecte  l’exercici  d’activitats  relacionades  amb  la  formació
musical  en  els  centres  amb  la  intenció  de  que  aquest  projecte  repercustica  en
l’enriquiment personal del nostre alumnat per a la millora del seu rendiment acadèmic,
particularment pel que fa a l’aprenentatge de llengües estrangeres, a través de la música i
les arts. Encara que aplicarem el concepte ‘llenguatge musical’ en el seu sentit més ample
ens cenyirem a la normativa com si d’un guió base es tractara i aplicarem, en la mesura
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del nostre saber fer, les  paraules de la pròpia llei:

“Es  tracta  de  fer  accessible  la  formació  musical  a  tot  l’alumnat  per  a  contribuir  a  la

consecució  de  l’èxit  acadèmic,  de  manera  que  es  bene"icie  així  de  les  millores  en  les

capacitats cognitives i socials que es deriven de la pràctica musical.”

El  repte  d’aquest  projecte  es  circumscriu  en  l’àmbit  de  la  motivació,  camp  molt  fàcil
d’analitzar a nivell  teòric però molt  difícil  a  peu d’aula.  Els  poetes  que sempre saben
expressar  les  idees  de  manera  molt  gràfica  comenten  “De  nada  vale  que  el

entendimiento se adelante,  si  el  corazón se queda” (Gracián).  En certa manera com
passa en el  món de l’art  que els crítics i  teòrics parlen i  analitzen els mecanismes de
funcionament de la recepció artística però pocs són els teòrics que saben portar aquestes
investigacions al terreny de la pràctica  amb cert èxit, nosaltres ací volem comptar amb
creadors que per la seua formació didàctica ens ajudaran a utilitzar la música i les lletres
de cançons de jazz en anglés com un element motivador.

Afortunadament,  a  hores  d’ara  està  acceptat  per tothom el  concepte  de “intel·ligència
emocional” el qual demostra que definir la intel·ligència només pel coeficient intel·lectual
no era adequat.  Encara que sabem que tampoc és molt  pertinent separar els aspectes
emocionals com si foren un reducte autònom de l’aprenentatge analític. En aquest sentit
la funció de la intel·ligència és dirigir bé el comportament, és a dir l’acció –i això implica el
joc dels desitjos, els motius, els sentiments,  les creences- tot aprofitant la capacitat de
conéixer i discórrer.  Jose Antonio Marina en el seu llibre “La educación del talento”
(2012) ens dóna alguna pista per saber com despertar la ‘intel·ligència executiva’ que
porte al nostre alumnat a utilitzar bé les seues destreses i capacitats per dirigir les seues
accions cap a una vida aconseguida. 

Aquesta mena de projectes on la música i les arts i la pràctica musical col·lectiva tenen un
paper central són claus per al claus per al desenrollament de llenguatges nous i de nous
tipus d’escriptura que s’adiuen molt a la diversitat d’alumnat del nostre centre: presència
d’alumnat  d’ètnia  gitana,  moduls  de  FPB  i  antic  PQPI,  molta  presència  d’alumnat
nouvingut  de zones com el Magreb, Latinoamerica,  països d’Europa de l’Est,  i  d’Orient
Mitjà.  A més, fa dos anys ja realizàrem un projecte centrat en el món de la batucada i la
cançó popular que ens va  servir  per incorporar l’alumnat  més inquiet.  Enguany però,
intentarem proporcionar activitats motivadores per a aquest tipus d’alumnat i també per
als  d’excel·lència  que  hi  participen  en  els  múltiples  projectes  d’intercanvi  europeu
(Comenius, MAC, eTwinning, etc.) en els que el nostre centre és capdavanter.

Les paraules del filòsof Marina ens serviran de motor per a posar-nos en marxa. L’objectiu
és  trobar  les  vies  per a motivar l’alumnat per mitjà  de  totes  les  possibilitats  que ens
ofereixen la música, en particular, i les arts, en general, per tal que vulguen prendre les
brides de les seues vides. És a dir, vulguen aprofitar els recursos socials i culturals que
amb aquest projecte posarem a la seua mà per a ajudar-los a que les seues circumstàncies
siguen el més enriquidores, justes i estimulants possible.

A  més,  d’aquestes  consideracions  generals  els  quatre  espectacles  musicals  que
realitzarem al llarg de l’any formaran part de la programació cultural del nostre institut i
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estan oberts a tota la comunitat educativa: familiars, associacions culturals i educatives
del barri, altres centres educatius amb els que ja realitzem intercanvis, etc. I com no podia
ser d’una altra manera aquests espectacles musicals seleccionats són portats a cap per
persones  que  treballen  en  col·lectius  de  difusió  de  la  música.  Així  per  exemple  les
“Dómisolsisters” a més del seu espectacle són docents de cant coral i estan investigant
com ensenyar anglés per mitjà del cant coral i les altres arts (dansa, música, teatre, etc.).
En el cas d’Arnau Vilardebó col·labora assíduament, aportant el seu saber fer musical i
narratiu, amb l’Associació Cultural Banda Visual  http://www.bandavisual.org que és un
col·lectiu de professionals de la comunicació i la pedagogia que produeix audiovisuals per
a el Tercer Sector i tallers d’Educació en Comunicació. 

f) Descripció explicativa del projecte 

Per  què  apostar  per  aquesta  mena  de  projectes? S’ha  teoritzat  molt  sobre  les
potencialitats didàctiques de l’art en general i de la música i el cant en particular. S’han fet
films i  documentals  per mostrar de manera pràctica  i  concreta  que efectivament  l’art
ajuda a donar sentit  a  les vides  dels nostres joves que moltes vegades es desmotiven
perquè troben l’educació massa allunyada dels seus interessos. Algunes experiències com
el cas del projecte de muntar “La consagració de la primavera” amb la filharmònica de
Berlín i  un centenar de joves dels instituts dels barris perifèrics de la ciutat acabaren
donant  com  a  resultat  l’aclamat  documental  AÇÒ  ÉS  RITME (Rythm  is  it!)  que  ens
recorda que somiar en educació és possible. S’han divulgat per la xarxa videoconferències
com les  de  TEDProject i  concretament  de  Ken Robinson alertant  de  com les  escoles
maten la creativitat. Però tot aquest treball de conscienciació  haguera estat de bades si no
hagués  servit  perquè  una  vegada  més  un  col·lectiu  de  docents  en  diàleg  obert  amb
creadors que es creuen l’educació no s’hagueren ajuntat a dissenyar un programa concret,
adaptat i modest pensant en el seu entorn immediat.

Els adolescents i joves a la mínima que els dones l’oportunitat d’expressar quines coses
tenen vertadera importància en les seues vides et conten com la música forma una part
inherent d’ells mateixos. Alguns fins i tot mostren interés per la dansa i pels idiomes com
instrument  imprescindible  per a poder viatjar  pel  món.  En aquest sentit,  pensem que
aquest  projecte  d’utilitzar  la  música  per  a  l’aprenentatge  de  l’anglés  desenvolupant
tècniques d’interpretació i dansa en escena pensem que els pot motivar moltíssim i ens
pot servir per treballar aspectes de PNL que els ajude a adquirir esquemes d’interpretació
de la realitat des de tots els tipus com són els visuals, auditius i kinestèsics

A més, amb aquest projecte volem desenvolupar les intel·ligències múltiples proposades
per Gardner a partir de la intel·ligència musical:

1. I. lingüístico-verbal: la música i el cant ens proporcionen una eina impagable.
2. I. lògico-matemàtica: segons la teoria de la tranferència tamb la treballarem.
3. I. espacial: amb l’art hi treballem la propiocepció i la consciència espacial.
4. I. musical: punt d’inflexió i fil conductor del nostre projecte.
5. I. kinestèsica: amb la música i el cant treballarem l’expressió corporal i la dansa.
6. I.interpersonal: els aspectes socialitzadors de la coral i de la creació en col·lectiu.
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7. I. intrapersonal: la música i les cançons impliquen sovint un viatge interior.
8. I. naturalista: les temàtiques de la sostenibilitat i el medi ambient hi comptaran.

El fil conductor que ens servirà per despertar l’interés del nostre alumnat i la consciènica
de quines  Intel·ligències  Múltiples  dominen,  serà  preguntar-li  al  llarg  de  les  diferents
etapes  del projecte si considera que la música i l’art són imprescindibles per a viure i
analitzarem com les seues opinions canvien a mesura que l’art entra a formar part de les
seues  vides.  Per  completar  aquesta  iniciació  en  les  arts  com  a  element  motivador  es
completaran amb les preguntes clau:  Es podria viure sense música? Per què els humans
necessitem la música  i  les històries que s’hi  conten?  I  la  que formularem al  final  del
projecte: Quina importància tindrà, a partir d’ara, en la meua vida la música? 

- En què consisteix el projecte?

El projecte d’innovació educativa “Aprendre llengües per mitjà de la música, la dansa i
la  interpretació  coral”  és  un  projecte  col·laboratiu  entre  diferents  departaments  del
nostre centre educatiu que persegueix unificar esforços en la difícil tasca de motivar a
l’alumnat i al mateix temps assolir la competència comunicativa i l’expressió oral en les
diferents llengües del nostre sistema educatiu. Encara que la idea original parteix de les
matèries expressives (música,  llengües maternes i  estrangeres  i  teatre),  a  mesura que
hem anat definint el projecte, en col·laboració amb l’equip directiu, hem vist que aquest
projecte serveix com aglutinador de les diferents activitats pedagògico-culturals que ja
s’estan portant a cap al nostre centre. Així en aquest projecte a més de les comissions de
coordinació  de  projectes  d’internacionalització  del  centre,  d’activitats  culturals  i  de
coordinació de l’ESO,  hi participaran els departaments següents: Música; Anglés; Francés;
Valencià; Castellà; Tecnologia; Informàtica;  Teatre; Educació Física.

Un punt a tenir en compte, és el valor afegit que aportarem els departaments de música,
teatre i llengües que consistirà en visibilitzar de manera creativa les bones pràctiques que
ja estem realitzant. En aquest sentit necessitem l’ajut de professionals en cant en diferents
llengües per tal de servir d’estímul al màxim nombre d’alumnes. Els 4 concerts oberts a
tot el barri, a tota la comunitat educativa i als docents i alumnes dels centres de la zona
que tenim intenció de realitzar al llarg de l’any seran com fites en l’evolució del treball
didàctic. Una mostra creativa en la que el nostre alumnat també mostrarà aaspectes del
treball que estem realitzant.

La manera de funcionar consisteix en que abans de les actuacions al nostre centre de
cadascun dels quatre concerts,  els  artistes vindran a treballar  amb l’alumnat aspectes
creatius  de  la  música  per  a  l’aprenentatge  de  llengües.  Així  doncs,  Carla  Saz de  les
“Dómisolsisters” ens parlarà de la didàctica del cant coral en l’aprenentatge d’anglés (dins
del a la  metodologia "English by songs");  Arnau Vilardebó  ens sorprendrà amb el joc
d’aprendre  francés  amb dramatitzacions  i  cançons  en  “glamlot-francés”,  un  particular
mètode que ell ha presentat en congressos internacionls de didàctica llengua;  Cristina
Verbena ens descobrirà melodies mediterrànies en totes les llengües i ens despertarà el
desig  de  narració  oral  cantada;  i  Àlex  Gutiérrez ens  ensenyarà  com  utilitzar  els
multimèdia  i  l'edició  de  missatges  en  vídeo  per  a  l’adquisició  de  la  competència
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comunicativa en valencià.

g) Objectius.

- Aconseguir que tots els ciutadans desenrotllen les seues capacitats individuals i socials,
intel·lectuals, culturals i emocionals.

- Posar en pràctica un programa d’investigació, d’experimentació i innovació educativa per
mitjà  de  la  música  i  les  arts  en  el  que  s’impliquen  tant  els  docents  preocupats  pels
continguts curriculars en l’àrea de llengües com els que tenen una sensibilitat envers el
desenrotllament de les capacitats creatives de l’alumnat.

- Presentar  al  professorat  més preocupat  per  temes de control  i  disciplina  un projecte
motivador real que a més ens ajude en la lluita contra el fracàs escolar a través de la
realització d’activitats pràctiques que motiven l’alumnat.

- Demostrar, de manera pràctica, que els alumnes que dediquen més temps a la formació
musical  i  artística  obtenen  millors  resultats  en les  competències  lingüístiques.  Aquest

objectiu és molt important per al nostre alumnat ja que perseguim que  cada vegada més

alumnes  participen  en  el  projecte  d’internacionalització  del  nostre  centre  si  volem

continuar sent capdavanters.

h) Metodologia (veure Annexos).

Per a un projecte creatiu com el que es proposa en aquest programa de lluita contra el

fracàs escolar hem pensat que s’havia d’implicar el professorat de manera transversal.

Més que afegir gran nombre de professors, ens interessava que el professorat participant

fora fixe del centre perquè li puga donar continuïtat al projecte i que s’implicaren la major

part  de  departaments  educatius.   La  raó  principal  de  voler  implicar  el  màxim  de

departaments és perquè l’ensenyament per mitjà de les arts (música, expressió corporal,

narració  oral,  etc.)  ens  permet  desenvolupar  unes  didàctiques  actives.   Aquestes

didàctiques participatives pensem que ens ajudaran a motivar el nostre alumnat perquè

acompleixen els objectius metodològics següents:

● Són vivencials perquè es basen en la inclusió dels cinc sentits.

● Són globalitzadores perquè intenten posar en relació els llenguatges expressius amb els

llenguatges artístics.

● Són  lúdiques perquè es basen en la sorpresa i en la recerca per mitjà de projectes de

treball.

● Són col·laboratives perquè estableixen llaços de treball entre docents, alumnat i agents

educatius.

● Són  motivadores perquè estableixen noves formes de relació entre docents i alumnat

desvetllant els aspectes humans del professorat.

● Són transversals perquè impliquen totes les àrees de coneixement.

i) Proposta d’activitats a realitzar  (veure Annexos).

Per començar treballarem a partir del seminari “El cor de l’IES Isabel de Villena” que

està dirigit per la professora Mari Carmen Guallart. Aquesta és una activitat que ja existia

al  centre que hem recuperat amb força aquest curs  escolar  2014-15 a la  qual s’estan
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incorporant nous professors i que té una participació lliure en el temps de l’esplai dels
dijous. La idea és que els participants hi vagen augmentant, que s’hi incorpore alumnat en
un  moment  donat  i  que  poc  a  poc  les  cançons  que treballem siguen  en  les  diferents
llengües del currículum.

En un segon pas, pretenem incorporar aquesta activitat amb l’alumnat tant en les classes
de música com en les matèries lingüístiques. En aquesta fase tindran molta importància
els aspectes didàctics de l’aprenentatge de llengües amb cançons no només pels aspectes
formals sinó referits als continguts, temàtiques i tipologia de músiques que els agrade al
nostre alumnat.

En un tercer pas, entrem en la intervenció dels 4 concerts programats al llarg de l’any.  En
aquesta fase n’hi haurà un primer moment en el que presentarem les temàtiques, el tipus
de música i els estils de cadascun dels concerts per tal que l’alumnat vaja coneguen noves
músiques. Un segon moment en que l’alumnat amb l’ajut del professorat triarà els temes
que desitja preparar. I un tercer, moment en que els músics vindran al centre a treballar
amb  l’alumnat  abans  de  l’eactuació.  En  el  cas  de  les  “Dómisolsisters”  i  el  grup  xativí
“Barbaritats” donat que els representants Carla Saz i Àlex Gutierrez viuen a València, no
n’hi haurà problema perquè vinguen unes sis vegades al nostre centre a treballar amb
l’alumnat  abans  del  concert.  En  el  cas  d’Arnau  Vilardebó  i  Cristina  Verbena,  per  una
qüestió pressupuestària, hauran de limitar la seua intervenció didàctica el mateix dia en
què realitzen el concert al nostres centre. Com que aquests concerts seran per la vesprada
serà pel matí quan intervenguen amb dos grups d’uns 50 alumnes agrupats per nivells i
acompanyts  dels  professors  que  assistirem  al  taller  didàctic  en  la  modalitat  de  job
shadowing.

Per últim, arribarà l’hora del concert en directe i obert a tota la comunitat educativa, en el
que pretenem que l’alumnat hi participe amb els artistes per tal de mostrar els avenços i
les innovacions que s’hagen treballat en cadascun dels tallers.

A més de la música, com hem vist, treballarem tots els aspectes que ens proporcionen les
altres arts que contribuiran no només a construir un discurs artístic complet sinó el que
és  més  important  a  treballar  el  pensament,  les  habilitats  socials  i  les  capacitats
comunicatives com un tot.

Als tallers de performances artístiques amb Carla Saz del grup DOMISOLSISTERS, amb
Arnau Vilardebó,  amb Cristina Verbena i  amb Àlex Gutiérrez del  grup BARBARITATS-
XÀTIVA,  en  coordinació  amb  els  departaments  de  música  i  de  llengües  i  l’equip  de
convivència treballarem les problemàtiques, els anhels i els desitjos d’expressió d’aquest
col·lectiu  d’alumnat  en  risc  permanent  d’abandonament  escolar.  Es  tracta  de
desenvolupar les “tècniques de teatre aplicat” que consisteixen en focalitzar la creació a
partir de les inquietuds d’un grup meta i buscar formes de manifestacions artístiques que
vehiculen la seua problemàtica.

El nostre centre compta amb moltes activitats culturals al llarg de tot el curs i  aquest
projecte  intentarà  aportar  el  seu  granet  d’arena  al  conjunt  d’activitats  perfectament
orquestrades  des  de  la  comissió  d’activitats  culturals.  En  aquest  sentit,  tot  l’equip  de
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professorat que participem en el projecte de ‘música i arts contra l’abandonament escolar’
tenim la intenció de donar el protagonisme als alumnes que han estat en risc d’exclusió
per causa de l’abandonament escolar. La missió del projecte en aquest sentit és que tot
aquest  tipus  d’alumnat  divers  se  senta  part  i  protagonista  del  centre  educatiu  i  que
l’institut esdevinga un símbol cultural valorat pels joves del barri.

j) Nombre de participants.

A més del professorat que consta en el full oficial d’inscripció en aquest apartat podem
veure el perfil de tot el professorat que s’implicarà en el projecte.

1. Mari Carmen Guallart Furió: Cap del Departament de música, especialista en didàctica
dels cors i molt implicada en els projectes d’intercanvis lingüísticas per a l’aprenentatge
de  llengües  en  col.laboració  amb  el  departament  d’anglés,  i   col.laboradora  amb  el
projecte Comenius del centre. Coordinadora de la coral de l'institut.

2. Mari Carmen Montecatini Ariznavarreta: Cap del Departament d’anglés, organitzadora
d’intercanvis  lingüístics  del  nostre  alumnat  amb  diferents  països  europeus  (Holanda,
Alemanya i  Polònia), i col.laboradora amb el projecte Comenius del centre. Membre de la
coral de l'Institut.

3. Maria Escrivà Lucena: Professora de francés, organitzadora d’intercanvis lingüístics amb
alumnat de francés.

4. Francisca Baño Pinazo: Cap del departament de francés i professora d'anglés. Membre
del cor de l'Institut.

5. Rosa Mª Sanchis Caudet: professora de valencià, coordinadora del projecte de música en
valencià  VILLENA.SO i  coordinadora  de  l’equip  de  mediació  en  conflictes  i  cercles  de
convivència.

6. Rosa Sanz Ribelles: professora de valencià i coordinadora del programa de millora en
competència lingüística.

7. Ángel Pedro Torres Martínez: professor de llengua i literatura espanyola.

8. Àngels Martínez Bonafé: Coordinadora del segon cicle, professora de socials i membre
de l’equip de mediació en conflictes, coordinadora del Pla d’Acció Tutorial.

9. José Vicente Sanz Valero: professor de música i organitzador de les mostres musicals del
centre i col·laborador del grup de teatre per als qui fa els arranjaments i les músiques en
directe.

10. Juan Escudero: Col·laborador del ‘Secretariado Gitano’ i col·laborador del centre per tal
d’incorporar a les activitats del centre a l’alumnat d’ètnia gitana.
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11.Felip Segura Heras: Professor de tecnologia i col·laborador per a la posada en escena.

12.Concepción Martín Novoa: Professora d’Educació Física i coordinadora de les activitats
culturals.

13.Miquel Lillo Novillo. Professor de valencià i de mitjans de comunicació.

14.Vicent A. Ballester García: professor de filosofia i Vicedirector del centre i coordinador
d’activitats culturals.

15. Jose Andrés Molina: Professor d’informàtica i col·laborador en la difusió en les xarxes
dels projectes plurilingües del centre.

16.Adela Gascón Leal:  Professora de matemàtiques i  organtitzadora dels MAC (Movilitat
Alumnes  Comenius)  i  coordinadora  dels  projectes  Comenius  i  de  l’equip
d’internacionalització del centre.

17. Joan  Enric  Cantarero  Server:  Orientador  del  Centre  i  coordinador  del  Pla  d’Acció
Tutorial.

18.  Catalina  Machado  Caparrós:  directora  del  centre  i  especialista  en  treball  per
competències i intercanvi entre centre educatius valencians.

- Característiques  generals  del  centre  i  número  d’alumnat  participant  en  el
programa.

Nombre total d’alumnes del centre :    473 estudiants.
Nombre total de professorat del centre: 56 professors.

PIP PEV Repetidors Promo. Autom.
1º ESO 46 54 32
2º ESO 39 48 17 13
3º ESO 57 26 8 1
4º ESO 29 40 7 3
1º FPB 33

2º PQPI 21

Alumnes de CAV ( 1º ESO) 8
Alumnes de Taller Música 12
Alumnes Integra 12
Alumnes equip mediació 50
Alumnes del Taller de Teatre             18

- Alumnat participant en el projecte:

L’alumnat  meta  d’aquest  projecte  serà  principalment  els  de  segon  d’ESO i  també
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l’alumnat dels diferents programes que el centre té per als estudiants de risc com els del
programa Integra o Pre-PQPI, els PROA, el FPB i els PQPI,  grups d’acció compensatòria de
3r d’ESO, etc. Pensem que una part important de l’alumnat d’aquesta etapa es troba en un
període de risc respecte a la seua continuació en el sistema educatiu i que les arts podrien
repercutir  en  la  millora  del  seu  rendiment  acadèmic.   Amb  tot  hem  proposat  que
l'alumnat  destinatari  seran els  473 alumnes del  nostre centre perquè les activitats de
música estaran en obert per a tot aquell que ho desitge.

L’equip de mediació i els cercles de convivència del centre ha fet una observació sobre els
problemes disciplinars i conflictes entre l’alumnat, de la qual concloem que la major part
d’aquest  es  dona en els  grups  de 2n d’ESO.  També observant  el  registre  d’expulsions
d’aula  que  tenim  a  l’aula  de  convivència  podem  constatar  que  la  majoria  d’aquestes
expulsions es produeix  en grups de 2n d’ESO.  Per tant seran els grups de 2n els  que
gaudiran  més  de  les  activitats  puntuals  del  projecte  com  els  tallers  amb  els  ponents
externs o les activitats del cor.

Les avaluacions inicials celebrades en el mes de Octubre ens mostren les grans dificultats
en la competència lingüística que manifesten els i les alumnes de 2n. La coordinador  per
la treball docent en aquesta competència, Rosa Sanz, ens suggereix reforçar amb activitats
diferents a les del  registre acadèmic estàndard,  la  formació d’aquest alumnes per a la
millora de les destreses d’expressió oral, escolta activa, i habilitats comunicatives.

D’altra  banda  la  coordinadora  de  l’equip  de  mediació  en  conflictes,  Rosa  Sanchís,
aconsella  introduir  activitats  per  desenvolupar  la  intel·ligència  emocional  i  l’empaita
entre l’alumnat de tots els grups d’ESO. Hem comprovat, a més, que després d’un any de
funcionament del blog col·lectiu de “MÚSICA EN VALENCIÀ”  ,  l’alumnat ha trobat nous
motius per a l’empatia.

- Col·laboradors externs (veure més detalls en ANNEX III)

A. Col·laboració en anglés amb les DOMISOLSISTERS.

https://www.facebook.com/pages/dómisol-SISTERS/291432047541214?
ref=ts&fref=ts

Tallerista: Carla Saz.  Especialista en didàctica del cant coral, en dansa Lindy hop i en
interpretació escènica en anglés. 

B. Col·laboració en francés amb l’actor i narrador oral ARNAU VILARDEBÓ  . 
http://www.arnauvilardebo.com

Tallerista: Arnau Vilardebó. Artista polifacètic especialista en didàctica del francés per
mitjà de les arts, particularment en tècniques de narració oral.

C. Col·laboració en valencià amb BARBARITATS-XÀTIVA.

https://www.facebook.com/barbaritats.xativa

Tallerista:  Àlex  Gutierrez.  Especialista  en llenguatges  multimèdia,  teatre  i  adaptació
musical de temes literaris.

D. Col·laboració en castellà/italià/sefardita amb CRISTINA VERBENA:
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http://www.cristinaverbena.com/

Tallerista: Cristina Verbena.  Especialista en cançons i tradicions populars dels països
del  mediterrani, en teatre i en tècniques vocals.

k) Aliances amb altres institucions i amb altres agents educatius del nostre centre.

A  aquest  apartat  especificarem  altres  col·laboracions  que  ja  s’estan  realitzant  amb
diverses  institucions. Cal  tenir  en  compte  que  osar  en  marxa  un  projecte  d’aquestes
dimensions no seria possible sense un bagatge previ i unes pràctiques en aquesta mena
de projectes. A l’IES Isabel de Villena fa temps que  col·laborem amb diferents institucions
en funció dels diferents projectes educatius que porten a cap tant siga en el camp de la
música a l’escola,  en el de la convivència o la  mediació,  en la dinamització de l’entorn
sociocultural  del  barri  on  està  inserit  el  nostre  centre,  però  també  amb  tota  mena
d’institucions  culturals  i  educatives  que  ens  ajuden  a  millorar  els  projectes  que
desenvolupen cada any. Algunes de les nostres entitats col·laboradors són les següents:

● Conservatori   de  música  del  barri,  principalment  ‘Sociedad  Musical  Unión  de
Pescadores’ (http://www.smup-elcasinet.org)

● Secretariado Gitano:

http://www.gitanos.org/zonas/comunidad_valenciana/index.html

● Programa INTEGRA de col·laboració entre els centres del Marítim.

● Col·laboració estable integrada al  Projecte Educatiu de Centre,  al  P.R.O.A.,  al  contracte
programa i  a la PGA del Centre, amb diverses ONG i fundacions (Fundar, Solidaritat a
l’aula, Xarxa de centres pels Drets Humans Amnistia Internacional, Trialogos i DASYC).

● Col·laboració  puntual  amb  altres  ONG i  fundacions  (Fundació  Cooperació  amb Benín,
JARIT, Jóvenes contra la intolerancia, Jóvenes y desarrollo, Intermón Oxfam i Creu Roja
Internacional) que tenen projectes creatius. L’any passat per exemple preparàrem amb
tot  l’alumnat  de  l’institut  un  “RAP  contra  la  intolerància”  i  portàrem  en  3  ocasions
l’espectacle “El refugio de un sueño” i els tallers de l’ONG “UNRWA-Unesco”.

● Oferta de tallers com activitat extraescolars relacionats amb la música, dansa i arts que
ja s’han impartit o s’estan impartint al nostre centre: 

- Taller de Hip Hop, body percussion, etc. i Drets humans 2010 fins a l’actualitat (coordinat
pel departament d’Educació Física).

- Coral de l’IES Isabel de Villena 2004-12 (professora Mari Carmen Guallart).

- Taller d’iniciació a la música des del 2004 fins a l’actualitat (professor José Sanz).

- Taller d’iniciació al teatre des del 2013 fins a l’actualitat (professor Antoni Navarro).

● Col·laboració  amb  associacions  del  barri  de  la  Malva-rosa en  diverses  activitats
culturals:  exposició fotogràfica  Associació  de veïns,  tallers  i  comunicacions amb Radio
malva-rosa, contactes amb el grup de  teatre “dones grans de la malva-rosa”, col·laboració
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a la Festa de solidaritat de la Malva-rosa, i al Carnestoltes.

● Col·laboració amb  l’AMPA de  l’institut  per mig de tota  mena de  tallers  (teatre  extra-
escolar, ràdio, música, anglés pràctic, etc.).

● Col·laboració  amb  PROESO (associació  de  professorat  dedicats  a  la  didàctica  de  la
música) dins el  Programa d’innovació contra el fracàs escolar a través de la música i les

arts. IES Isabel de Villena. València 2012-13.

Pàgina web: http://cvproeso.wix.com/proeso#!home/mainPage 

● Col·laboració amb el grup de música, teatre i narració oral RODAMONS TEATRE dins el
Programa d’innovació contra el fracàs escolar a través de la música i les arts. IES Isabel de

Villena. València 2012-13. 

● Col·laboració en la I Trobada de teatre i Educació a espacio inestable 2014 amb l’obra
de teatre “L’amor també és això”  dirigida pel  professor de l’optativa de dramatització
Antoni Navarro.

http://www.espacioinestable.com/sec/21

- Col·laboració amb el coordinador de formació del centre:

El nostre coordinador de formació és Antoni Navarro Amorós, professor de valencià, de
l’optativa  de  dramatització-teatre.  Aquest  docent  compta  amb  la  formació  inicial
adequada i amb els coneixements didàctics suficients en la didàctica de les arts donat que
és  Màster  en  Didàctique  de  l’Art  Dramatique per  la  UQAM  (Université  du  Québec  à
Montréal) de Canadà amb assignatures específiques en pedagogia de la dansa, la música i
el teatre, i Diplomat en Alfabetització visual per la UNED. 

En tant que coordinador de formació ha estat l’impulsor dels projectes d’innovació del
centre i serà la persona encarregada de coordinar les activitats per tal que els diferents
projectes  d’innovació  amb  que  compta  el  centre  contribuisquen  a  la  millora  de
l’ensenyament-aprenenatge del nostre alumnat. Per a portar a cap aquestes tasques el
coordinador  proposa  treballar  estretament  amb  el  Vicedirector  i  desenvolupar  el
potencial dels instruments de la Web 2.0 (blogs, wikis, xarxes socials, portals multimèdia,
fòrums, etc.) des d’on visibilitzar la gran riquesa de projectes que es porten a cap al nostre
centre i que així tothom puga trobar el seu punt d’interés i motivació.

l) Mesures d’atenció a la diversitat.

Altres línies clau del nostre projecte de centre en la lluita contra el fracàs escolar estan
relacionades  amb  mesures  d’atenció  a  la  diversitat  que  ja  posem  pràctica  i  que
especifiquem a continuació:

1. La  col·laboració  amb  altres  entitats  musicals  o  culturals  i  la  coordinació  amb  altres
centres d’ensenyament és un tret d’identitat de tots els projectes que portem a cap. A l’IES
Isabel de Villena fa molts anys que incorporàrem el treball en equip i l’apertura del centre
a la societat com a filosofia. En aquest sentit no hem dubtat en potenciar les activitats
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extra-culturals  proposades  per  l’AMPA,  hem  estat  molt  receptius  als  tallers  creatius
ofertats pel “Secretariado gitano”. Així doncs, tant l’AMPA i com el secretariat gità  estant
assabentats d’aquest projecte per tal de que el màxim alumnat siga coneixedor i en el cas
de l’alumnat que ho desitge puga participar de forma activa.

2. El nostre equip de psicopedagogs i professors de pedagogia terapèutica fan un seguiment 
molt atent en col·laboració amb els centres de primària de la zona, amb forta presència 
d’ètnia gitana, per tal de dissenyar plans i estratègies que ens asseguren la continuïtat i la 
lluita contra l’abandonament escolar. L’oferta cultural i musical de l’institut s’ha convertit 
de manera natural en un referent per als joves del barri. Amb aquest projecte de caràcter 
experimental i que potencia la música com un valor primordial pensem que podrem 
arribar més directament a l’alumnat d’ètnia gitana, si més no en tant que públic actiu, i al 
mateix temps ens servirà per incrementar les col·laboracions amb els mestres de les 
escoles del barri com per exemple el CEIP Ballester Fandos o el Col·legi Santiago Apostol
del Cabanyal (http://www.santiagoapostolcabanyal.es) que tant està lluitant per fer un 
seguiment de l’alumnat gità perquè no abandone les aules.

3. La música  i  l’art  en general  com a eina motivadora i  instrument per a l’atenció de la
diversitat.  A  hores  d’ara,  totes  les  metodologies  de  l’ensenyament  contemplen  la
potencialitat de l’art i la música per a la implicació de l’alumnat en el seu propi procés
d’ensenyament-aprenentatge.  Així  podem  veure  com  es  potencia  la  intel·ligència
emocional que ens permet crear activitats que integren les dimensions cognitives, físiques
i  afectives  de  les  persones.  En  paraules  de  l’expert  en  didàctica  de  la  dramatització,
Tomás Motos,  parlaríem de la  didàctica  de les  4 “C” que serien “Cap”,  “Cor”,  “Cos”  i
“Cultura”. Aquest últim element del context cultural serà el que ens ajudarà a donar sentit
a totes les propostes plantejades al llarg del projecte. 
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m)  Cronograma  previst  per  a  realitzar  les  activitats  al  llarg  de  l’any  lectiu,  i
estimació del nombre total d’hores que implicarà el desenrotllament del projecte.

Cronograma: disseny i distribució d’activitats

DISTRIBUCIÓ ACTIVITATS (Curs escolar 2014-2015)

Primer mes
(Desembre)

Segon
 i tercer mes

(Gener i Febrer)

Tercer
mes

(Març)

Quart mes
(Abril)

Cinqué mes
(Maig)

Sisé mes
(Juny)

Planificació
performans
artístiques

Festa
intercultural +
Domisolsisters

Aranau Vilardebó Cristina Verbena Festa fi de curs:
alumnat + grup

Barbaritats

Festivals
conjunts

Participació:

 II Trobada de
Teatre i Educació

Participació:

 Trobada
d’escoles en

valencià

Tallers
musicals
(TM)

Sessions
seminari

 cant coral 

(professorat del
centre)

Sessions 
Carla Saz 

(Domisol sisters)

 i sessions
d’Arnau

Vilardebó

Sessions 

Cristina Verbena
Sessions 

Àlex Guitierrez

La  comissió  d’Activitats  Culturals  de  Centre,  organitzada  amb  professorat  de  tots  els
departaments  didàctica,  una  representant  de  l’AMPA  i  contacte  amb  l’Assemblea  de
representants de l’alumnat, ha establert un calendari de activitats culturals transversals
per a cada curs. Aquest projecte d’innovació educativa s’incloura, en línies generals,  en
les activitats de centre de la manera següent:

- Desembre. Tancament del trimestre al voltant dels drets humans i la festa intercultural.
Enguany volem comptar amb el grup Dómisolsisters.
Gener-Febrer: Activitats al voltant de l’educació per la pau i el medi ambient. Enguany
volem comptar amb Arnau Vilardebó especialista a més en mitologia i ciència.
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- Març: contra la discriminació i el masclisme.
- Abril.  Dia del llibre i la llibertat d’expressió. Participació en la II Trobada de Teatre i
Educació a espacio inestable. Enguany i coincidint am bla fira del llibre, volem comptar
amb Cristina Verbena (especialista a més en animació lectora)
- Maig: Participació a la Trobada d’escoles en valencià.
- Juny: festa de fi de curs. L’any passat celebràrem un concert en petit comité amb el grup
-  Barbaritats i  la  nostra  intenció  és  fer  un  concert  on  participen  el  major  nombre
d’alumnes del centre.

Primera descripció pressupuestària del projecte (veure gràfic en el següent apartat).

1. Creació del seminari de cant coral entre professorat del centre.
2. Sessions  de  Carla  Saz:  sis  sessions  de  2  hores  cadascuna  (a  45   hora)  en  les  que  es

procurarà juntar la classe de música i la de la llengua respectiva. 540 €
3. Actuació de les Dómisolsisters. 1350 €
4. Sessions d’Arnau Vilardebó: dos sessions de 2 hores cadascuna (a 45 € hora) en les que es

procurarà juntar la classe de música i la de la llengua respectiva. 180 €
5. Actuació de música i narració oral en francés d’Arnau Vilardebó. 750 €
6. Sessions de Cristina Verbena: dos sessions de 2 hores cadascuna (a 45 € hora) en les que

es procurarà juntar la classe de música i la de la llengua respectiva. 180 €
7. Actuació de música i narració oral en francés de Cristina Verbena 750 €
8. Sessions de Àlex Gutierrez: sis sessions de 2 hores cadascuna (a 45 € hora) en les que es

procurarà juntar la classe de música i la de la llengua respectiva. 540 €
9. Actuació de música en valencià a càrrec del grup Barbaritats 1150 €

10. Altres apartats:
- Material fungible: 350 €
- Material informàtic per a l’enregistrament i difusió del projecte: 750 €

Propostes  de  visibilització  del  projectes  dels  projectes  artístico-culturals  del
centre:
El nostre centre es de ben prompte ha pres consciència de la necessitat de visibilitzar per
mitjà dels instruments de la Web 2.0 totes aquelles experiències artístiques i culturals en
les que el nostre alumnat apareix com a protagonista. Les plataformes del que es coneix
com Web 2.0 han estat utilitzades

● Blog de música en valencià: http://villenaso.blogspot.com.es/ 
● Canal de Youtube del centre: https://www.youtube.com/user/iesisabeldevillena
● Blog de les activitats culturals i educatives amb especial atenció a les activitats 

transversals de centre http://villenasolidario.wordpress.com
● Blog de mediació “Els punys no parlen” http://elspunysnoparlen.wordpress.com 
● Portal de podcasts de literatura: http://www.spreaker.com/user/5710566
● Blog “Karícies.blogspot.com” com a suport per a la tutoria afectivo-sexual.
● Blog del Projecte Comenius: http://publinotcomenius.blogspot.com.es/
● Pàgina del centre que s’ha incorporat a la xarxa telemàtica de Conselleria “Mestre a casa”  

http://isabeldevillena.edu.gva.es/synkroweb/inicio
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o) Pressupost detallat.

Pressupost

Carla Saz/
Domisol
sisters

Anau
Vilar-
debó

Cristina
Verbena

Àlex
Gutierrez

Grup 
Bar

baritas
Total

Performans 
Artístiques 1350 € 750 € 750 € 1150 € 4000 €

Tallers 
Musicals*

 

6 sessions     (12
h x 45 €
= 540 €)

2 sessions
(4 h x 45€
= 180 €)

2 sessions
(4 h x 45€
= 180 €)

6 sessions
(12 h x 45 €

= 540 €)
1440 €

*(unitats de mesura: sessions de 2 hores a 45 € l’hora)

Material 
fungible 350 € 350 €

Material 
informàtic 
(enregistrament i difusió
del projecte)

750 € 750 €

Propostes d’avaluació del projecte

Al llarg de tot el projecte posarem en pràctica l’avaluació continua perquè es tracta d’un
projecte creatiu que pretén investigar a partir dels talents i els sabers fers que tenen els
nostres  estudiants  per  anar  més  enllà  amb  reptes  cada  vegada  majors.  Començarem
mostrant exemples de didàctica coral en anglés amb Carla Saz de les Dómisolsisters,  però
no amb la intenció de marcar distàncies amb el destinatari que no domina l’anglés, sinó
mostrant els  aspectes més pedagògics de les arts (música,  narració oral,  dansa,  teatre,
etc.) perquè l’alumnat s’anime a desenvolupar els seus talents lingüístics. Sabem que per
aprendre vocabulari  nou hem de repetir més de 70 vegades les  noves expressions.   I
quina millor manera de fer-ho que per mitjà de les cançons? Desitjaríem que a la mostra
final en la que participarem conjuntament alumnes, creadors i professorat la comunitat
educativa puga veure l’evolució en l’adquisició de la competència lingüística i avaluar els
processos que hem fet fins a arribar al repte plantejat.
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Serà part molt important del projecte el  feedback constant que demanarem a l’alumnat
per a mesurar el grau d’implicació en una o altra proposta i els aspectes més interessants
d’aquesta metodologia per a l’adquisició de llengües. La motivació és una part fonamental
del  projecte  i  funcionarà  com  un  indicador  a  l’hora  de  decantar-nos  cap  a  un  tipus
determinat de propostes. Per part del professorat l’avaluació més immediata consistirà en
el grau d’implicació i continuïtat en el projecte des del principi a la fi. A més llarg termini
estarem  atents  a  veure  com  aquesta  mena  de  projectes  aconsegueix  la  seua  finalitat
primordial que és reduir l’abandonament escolar.

És important recordar que quan avaluem activitats de tipus creatiu tindrem present que
no portarem a cap una avaluació de tipus quantitatiu sinó que més bé farem una avaluació
qualitativa, que ens portarà a reflexionar sobre on som i quant de trajecte hem caminat
des  de  que  vam  començar  el  camí.  En  el  cas  de  l’IES  Isabel  de  Villena  donat  les
característiques  de  l’alumnat  d’ètnia  gitana,  que  domina  un  saber  musical  no
academicista,  els docents hauríem de tenir presents -més que mai- criteris d’avaluació
constructivistes com seran aquests:

- L’aprenentatge  de  l’alumnat  està  condicionat  pel  seu  ‘nivell  de  desenvolupament
operatori’ i pels seus ‘coneixements previs’.

- L’aprenentatge és eficaç, si parteix del nivell de desenvolupament efectiu i progressa a
través de la ‘Zona de Desenvolupament Pròxim’.

- L’aprenentatge ha de ser significatiu per l’aprenent, és a dir, ha de relacionar-se amb el
que ja sap i desenvolupar estratègies d’interacció i motivació.

- L’aprenentatge significatiu es construeix a partir de l’activitat comprensiva.
- L’estratègia d’aprenentatge ha d’orientar-se al principi d’aprendre autònom.
- L’aprenentatge incidirà en la ‘modificació dels esquemes de coneixement’.

L’avaluació  que  farem  de  l’alumnat  estarà  relacionada  amb  les  cinc  àrees  del  procés
d’aprenentatge:  intel·lectual,  emocional,  social,  dramàtico-musical  (estètic)  i  del
llenguatge  com  a  capacitat  d’expressió  i  comunicació.  D’aquesta  manera  farem  una
avaluació a nivell de grup-classe i la seua implicació en el projecte, dels xicotets grups i
dels individus. Per tant, els punts en que ens basarem per poder fer l’avaluació seran:

- Voluntat de cooperar amb el grup.
- Satisfacció dels participants en el treball col·lectiu.
- Capacitat d’adaptar-se, mantenir i desenvolupar un paper clar en tot el projecte.
- Capacitat per utilitzar els recursos per expressar el que es vol comunicar.
- Capacitat d’aportar idees i suggeriments.
- Capacitat de respondre i desenvolupar idees juntament amb els altres.
- Voluntat de prendre riscos en terrenys que considerem desconeguts.
- Voluntat de posar la imaginació i la creativitat al servei d’una idea.
- Capacitat d’augmentar la confiança en un mateix a l’hora de comunicar-se.
- Capacitat  d’usar  diferents  formes  d’expressió  (drama,  música,  dansa,  cant,  narració,

plàstica, etc.).
- Participació activa en les activitats.
- Curiositat per explotar altres realitats i utilitzar altres llengües.
- Valoració del propi aprenentatge.
- Capacitat d’autoavaluar-se i avaluar la tasca realitzada.
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Amb tot,  som conscients que en tot procés creatiu ens trobarem amb cimes i  valls  en
quant a la motivació i implicació de l’alumnat. Per això hem previst petits reptes al llarg
de tot  el procés que obligue als participants a implicar-se més en la consecució d’uns
resultats que els satisfaça, primerament a ells i després al públic assistent a les mostres
que farem a mitjan a final de cada estació de l’any durant tot el curs. En resum, el millor
sistema d’avaluació en les activitats creatives l’aconseguirem per mitjà dels comentaris i
discussions de  feedback de l’alumnat.  Tindrem en compte l’avaluació que farà el propi
participant (autoavaluació) i  la que farà l’ensenyant per mitjà d’activitats d’observació,
reflexió i discussió conjunta.

Conclusió

Per tancar i  per recordar que ens menegen en el  terreny incert,  encara que siga molt
atractiu, de la motivació, reprendrem les paraules del professor, filòsof i coordinador de la
“Universidad  de  padres”  Jose  Antoni  Marina qui  ens  recorda  que  aquesta  mena  de
projectes que posen el focus en desenvolupar els talents haurien de tenir en compte la
intel·ligència executiva. Aquesta ens diu: “es la inteligencia en acto, resuelta, es decir, que

resuelve los problemas y avanza con la resolución. Incluye la idea de excelencia, de logro, de

eficacia.  Puesto  que  hay  muchas  inteligencias  diferentes,  puede  haber  también  muchos

talentos distintos –musicales, científicos, financieros, atléticos, etc.- , cada uno de los cuales

supone un tipo especial de destreza. Hay un tipo de inteligencia situada en un nivel superior,

que  deberíamos  poseer  y  desarrollar  todos,  porque  es  nuestro  supremo  recurso,  la  que

gestiona y administra el resto de los talentos. Me refiero a la  inteligencia práctica,  que

guía  nuestra  vida,  que  dirige  nuestros  proyectos,  nuestras  emociones,  nuestros  éxitos  y

nuestros fracasos. Está orientada a la acción y su tarea es la más difícil, porque el tipo de

problemas con que se enfrenta es el más complejo. [...] Hay, en efecto, problemas teóricos y

problemas prácticos. Un problema teórico se resuelve cuando conozco la solución. Así ocurre

con los problemas matemáticos o científicos. Los problemas prácticos son distintos. No se

resuelven cuando conozco la solución, si no cuando la pongo en práctica, que suele ser lo

más  difícil,  porque  entran en  juego las  dificultades  de  la  situación  concreta,  los  deseos

enfrentados, los miedos, las expectativas, los intereses”.

En teoria sabem que per a aprendre cal estar motivats, però una vegada que coneguem la
solució, ve el més difícil: com puc motivar-me a mi mateixa i motivar als altres? I el que és
més  difícil,  com  motivar  a  l’alumnat? Aquests  problemes  pràctics  no  els  podrem
resoldre si  no és des  de l’acció.  Aquesta idea i  la  ferma  creença en el  potencial  de  la
música  i  les  arts,  per animar als  estudiants,  serà  el  motor  que donarà vida  al  nostre
projecte. 

El  moviment  del  cant  coral  per mitjà  del  swing i  el  jazz  on utilitzarem l’anglés,  i  les
melodies  populars  oblidades  en  les  diferents  llengües  del  Mediterrani  (francés,  italià,
català/valencià,  castellà,  sefardita,  portugués,  kaló,  etc.)  seran  un  bon suport  per  a  la
presa de consciència plurilingüe cada vegada més necessària en un món globalitzat. La
música es convertirà una vegada més en el vehicle d’agermanament i intercanvi cultural.
Entreu, entreu que l’espectacle d’aprendre llengües amb música i cançons està a punt de
començar.
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ANNEX I
 
Didàctica del cant coral

La  interpretació  musical  en  grup  posseeix  implicacions  didàctiques  que  l'escola  ha
d'aprofitar.  Els  mecanismes  de  relació  interpersonal  implicats  fan  que  la  Música  es
convertisca en un element catalitzador de la relació entre els alumnes, i de l'alumne amb
el grup, dins del marc de la interpretació. Això fa que la música coral siga una activitat
realment  enriquidora,  tant  en  l’àmbit  personal  com  en  el  musical,  portant  el  grup  a
configurar un projecte d'acció comuna que, en la mesura que influeix en el medi social de
l'entorn més immediat, donarà el sentit definitiu a la proposta.

Tot això suposa una concepció de la música que contribueix al desenvolupament de gran
part de les capacitats proposades en els objectius generals de l'etapa.
- Contribueix al coneixement i comprensió del propi cos des del desenvolupament de la
tècnica, tant vocal com instrumental, ja que per adquirir aquestes habilitats intervenen
aspectes bàsics del funcionament corporal com són la respiració controlada en el cant, o la
coordinació i motricitat fina en les tècniques instrumentals.
-  S'afavoreix  el  desenvolupament  de  la  interpretació  i  producció  de  missatges  amb
propietat, autonomia i creativitat, a través de la utilització de codis artístics a partir de la
interpretació musical.
- Contribueix a l'educació per la iniciativa en la vida activa i adulta, ja que no només es
pretén fer música, sinó també aprendre a utilitzar el temps lliure, l'oci i els mecanismes
d'influència en l'entorn.
- Aporta coneixement i gaudi del patrimoni musical i llegat cultural de la nostra societat, a
partir d'una selecció adequada del patrimoni musical.
- Permet el desenvolupament de l'autoestima i de les capacitats de relació.

El cant coral estableix una relació directa amb la música a causa de la immediatesa en la
relació so/individu. El cor és un grup de persones en el que vincle permet ser peça d'un
mateix  instrument  musical,  ja  que  agilitza  el  dinamisme  de  les  relacions  internes
potenciant el seu valor formatiu més enllà dels aspectes purament musicals.

Beneficis del cant coral a l'aula

1. D'una banda, hi ha l'adquisició d'una bona tècnica vocal, la qual cosa implica aprendre a
respirar  adequadament,  a  col·locar  el  so  sense  forçar  les  cordes  vocals,  a  prendre
consciència del propi cos i a crear hàbits d'higiene vocal saludables.

2.  Cantar  ajuda  augmentar  la  capacitat  pulmonar  i  a  tenir  un  major  control  sobre  el
sistema nerviós.  Tot  això,  a  través del  cant coral,  és après  mitjançant una experiència
lúdica i motivadora.

3. D'altra banda, cantar en cor millora la formació auditiva, l'escolta activa i contribueix a
desenvolupar conceptes com afinació, coordinació, equilibri, la valoració del silenci, etc.

4. Cantar, com qualsevol activitat artística contribueix a desenvolupar la sensibilitat i el
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gust estètic, tot fomentant paral·lelament capacitats creatives i comunicatives de manera
activa i dinàmica.

5.  És  un  mitjà  fantàstic  per  desenvolupar  l’educació  en  valors,  ja  que  el  cant  coral
afavoreix  la  integració  dels  joves  en  un  grup,  aprenent  al  si  d’aquests  normes  de
convivència, de socialització i respecte.

6.  Desenrotlla  actituds  positives  de  solidaritat,  compromís,  participació,  assumpció de
responsabilitats grupals i fomenta l'autoestima.

7. També és un mitjà que permet abordar temes transversals; els joves coneixen les seues
cultures per mitjà de la cançó popular i el folklore, també coneixen altres cultures i altres
idiomes (fent especial èmfasi en la fonètica i pronunciació correcta) i músiques actuals
però també d'altres èpoques. L'educació per a la igualtat, l'educació ètica i cívica, etc.

8. Cantar genera harmonia a nivell psíquic i reforça el sistema immune perquè puguen
actuar  les  capacitats  d'autosanació  front  a  problemes  avui  dia  tan  freqüents  com  els
trastorns del son, les malalties circulatòries o la síndrome "burn out" ("estar cremat").

9. Treballem recursos per a la veu i al treballar la respiració s'aprèn a parlar. A més, les
classes suposen un exercici de socialització essencials per als joves.

10. La música és fonamental perquè desenvolupa les intel·ligències múltiples.  Com hem
vist,  les  estadístiques  mostren  que  estudiant  música  s'afavoreix  l'aprenentatge  del
llenguatge i de les matemàtiques, a més del sentit estètic.

Els objectius de l'ensenyament/aprenentatge del cant coral es concreten en:

- Actuacions públiques capaces d'influir en la vida quotidiana del centre i en la del seu
entorn més pròxim.

- Participar en els concerts públics valorant la importància que tenen en el reforç de la
seguretat personal.

- Col·laborar en l'elaboració i realització dels projectes musicals nascuts de l'activitat de
grup.

-  Interpretar  música  a  través  del  cant  coral,  interessant-se  per  adquirir  un  domini
progressiu de les tècniques específiques que el suporten.

-Valorar  la  concentració  com  el  treball  d'auto  disciplina  que  imposa  la  interpretació
musical de conjunt.

- Valorar el silenci com la noció de temps que demana la interpretació ben feta.

Aquests objectius són a la base dels objectius del projecte que estem presentant.
Un  projecte  amb  la  MÚSICA  com  a  mitjà  de  comunicació,  integració  i  cohesió  dels
diferents àmbits del nostre centre.
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ANNEX II

Didàctica de l'aprenentatge de llengües per mitjà de la música

Avui dia el benefici que aporta la música a l'ensenyament d'una llengua està clarament
demostrat i és ben conegut pels professors només de llengües, ja que la majoria utilitzem
de docents de llengües tant estrangeres com maternes, utilitzem les cançons a la classe
com una eina molt útil per a ensenyar la llengua. Múltiples estudis han demostrat que la
música ens ajuda per:

- millorar la concentració i la memòria,

- motivar l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge ja que ho fa divertit,

- afavorir la creació d’un ambient relaxat i

- ajudar l'estudiant en el procés d'adquisició de coneixements.

 
"Music stabilizes mental, physical and emotional Rhythms

to attain a state of deep concentration and focus in which large Amounts

of content information can be processed and learned."
Chris Brewer, Music and Learning.

Per això estem convençuts que aquest projecte ajudarà al nostre alumnat a millorar la
seua  competència  lingüística  tant  en  llengües  estrangeres  com  en  llengües  maternes,
especialment  a  aquells  alumnes  que  tenen  més  dificultat  per  adquirir  la  llengua  amb
mètodes més convencionals, perquè la música forma part de la nostra vida quotidiana,
especialment de la rutina diària dels nostres estudiants. A qui no li agrada un tipus de
música o un altre? En aquest projecte on es combinen les audicions musicals, el cant coral
i  la  dansa,  l'alumne es veurà immers en un món més proper a la  seua realitat  diària,
tractant temes que reconeix i li agraden. Els alumnes que aprenen en un context creatiu i
divertit,  aprenen millor,  ja que es produeixen situacions més espontànies, la qual cosa
redueix les seues inhibicions, els fa verbalitzar més, i fa que el seu progrés en l'adquisició
de la llengua estrangera o la capacitat comunicativa en les llengües maternes siga divertit
i natural.

Des del punt de vista lingüístic la música i el cant ajuden de forma lúdica:

- a millorar la pronunciació i l'entonació,

- a augmentar la riquesa lèxica ja que aprenen nou vocabulari i expressions idiomàtiques
"slang" i “argot” molt fàcilment,

- a fer lectura comprensiva "reading comprehension", ja que interpretar el significat de les
lletres que canten o escolten els resulta motivador,

- a introduir un tema nou o com a element inspirador per a un debat o discussió de classe,

- a trencar el gel quan la comunicació és difícil,
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- a aprendre estructures gramaticals per repetició en tornades,

- a millorar la seua destresa auditiva "listening skills", etc.

 
Hi ha estudis que confirmen que en realitat el processament musical i de la llengua té lloc
a  la  mateixa  àrea  del  cervell.  "Music  is  the  universal  language  of  Mankind."  ens
recordaHenry Wadsworth Longfellow.

A més, aquest projecte ens ajudarà a millorar altres tècniques d'ensenyament d'idiomes
que ja utilitzem alguns professors d'aquest centre com el TPR (“Total Phisycal Response”)
o el  TPRS (“Teaching troficiency through Teading and Storytelling”), que solem utilitzar
per crear històries a classe per reforçar estructures gramaticals i vocabulari clau, que es
van repetint durant el relat una i altra vegada amb xicotetes variacions (circling), però
que en produir-se tot narrant una història, resulten interessants per als alumnes ja que es
crea una certa intriga i, a més, té el valor afegit que ells són els propis narradors. També
un altre tipus de dramatitzacions com el Reader’s Theatre, on alguns alumnes llegeixen
una història que altres van representant, o el teatre llegit.
 
Aprendre a utilitzar millor la música i el cant per combinar amb aquestes altres tècniques
seria molt enriquidor. Queda clar doncs, que les cançons i la música motiven l'alumne a
aprendre,  però  és  que  a  la  vegada  són  beneficiosos  per  al  seu  desenvolupament
socioafectiu ja que cantar amb més persones els ajuda a expressar les seues emocions
amb més facilitat i a tenir un sentiment de pertinença a un grup, la qual cosa afavoreix
l'aprenentatge, ja que es crea un clima de confiança i no hi ha por al ridícul.
 
També són beneficiosos per al  seu desenvolupament físic ja  que per a molts alumnes
seguir el ritme i ballar amb la música són activitats paral·leles quasibé automàtiques que
els ajuden a expressar la seua creativitat i a aprendre una disciplina de manera divertida. I
tornem a incidir  sobre la idea que les  cançons són un entrenament cognitiu ideal per
aprendre  una  llengua  ja  que  a  força  de  repetir  estructures  amb  un  ritme  i  melodia
determinats,  aquestes  s'adquireixen  mecànicament,  de  manera  que  després  es  poden
reproduir amb total correcció i rapidesa de forma automàtica 'automaticity'. Finalment, la
música,  el ball,  les cançons com a vehicle per aprendre una llengua són una finestra a
altres  societats,  a  altres  pobles,  altres  països,  per  tant  una  manera  d'apropar-nos  i
conèixer altres cultures i adquirir el que s’anomena "cultural literacy".
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ANNEX III

Col·laboradors: amb qui?

Encara que mantenim molts vincles i ens coordinem periòdicament amb altres centres
d’Educació  Primària  i  Secundària  de  la  zona  i  amb  la  ‘Sociedad  Musica  Unión  de

Pescadores’ per aquest projecte hem seleccionat com a col·laboradors principals als grups

i cantants que presentem a continuació.

En  primer  lloc  a  la  composició  de  jazz  valenciana  DOMISOLSISTERS  amb  les  que

treballarem  aspectes  del  cant  coral  en  anglés,  tècniques  de  dansa  i  performances en

escena. 

ENGLISH BY SINGING, DANCING AND ACTING

Les “Dómisolsisters” és agrupació musical composada per les veus d’Elena Almendros,

Paula  Almendros,  Mireia  Serrano i  Carla  Saz i  pel  PIANO  Eduard  Marquina es

presenta de la manera següent:

“Dómisol Sisters som un grup musical format per cinc xiques, pianista, contrabaix i

bateria.  Amb  aspecte  retro,  interpretem  música  dels  anys  30,  40  i  50,  tot  fent
retrocedir al públic en el temps fins l'Era del Swing!”

NOTA: la professora i cantant Carla Saz ealitzarà 6 sessions de 2 hores amb alumnes i 

una actuació durant la tardor.

Alguns  trets  del  grup  que  ens  interessen  particularment  per  la  seua  relació  amb  les

formes de fer dels àmbits educatius serien els següents:

- Idees del Jardí Botànic que incorpora aquestes senzilles produccions locals com les

llavors  que poden  despertar  la  sensibilitat  envers  la  música  i  la  intel·ligència
naturalista dins el seu programa “Llavors de jazz”
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- La  pinacoteca  de  ràdio (de  la  xarxa  d’emissores  municipals  de  la  ciutat  de
València)  també ha sabut captar la  frescura  i  espontaneïtat  d’aquesta formació
musical. Aquest aspecte estaria relacionat amb la intel·ligència musical com ens
fan saber els seus components que tenen una formació acadèmica jazzística que
posen en comú per augmentar la qualitat del grup.

- Aquesta agrupació també té una visió social de la seua activitat i han utilitzat el
sistema de micromecenatge per autoeditar-se el darrer disc (veieu verkami de les
domisolsisters
https://www.google.es/#newwindow=1&q=domisolsisters+verkami).  Aquesta
aspecte estaria relacionat amb la intel·ligència interpersonal.

Col·laboració amb l’agrupació musical DOMISOLSISTERS

AUDICIONS DE MÚSICA COM A PROPOSTA DIDÀCTICA MOTIVADORA
Amb el col·lectiu jazzístic valencià dómisolsisters

Les domisolsiters  són quatre  xiques i  un pianista  que diuen fer música  per motivació
personal que arreplega el bo i millor de la nostra tradició cultural i educativa. Per una
banda les xiques tenen una formació coral que els ve des de l’època escolar i els músics es
formen acadèmicament tot combinant la formació jazzística universitària amb la formació
europea. A més, tots ells formen part del moviment de lindyhoppers valencians que estan
revolucionant el ball i les festes musicals valencianes que cada vegada més compten amb
aquesta mena de grups per gaudir de la música i la dansa. Tot això plegat ha fet que les
dómisolsister  es  presenten de manera desenfadada  i  connectant  perfectament amb la
gent jove:

- Música per als bojos de l’època del swing i les jazzband o dels joves urbans que fan
“clandestinos” als parcs i places de la ciutat.

- Música per a lindyhoppers, és a dir, ballarins de Lindy hop, una variant del swing
que està fent furor a tot arreu del món entre joves hipsters o senzillament entre els
que no volen renunciar a viure la vida cantant, ballant i savent expressar-se.

- Música que recupera la millor tradició de les dones dels jazz que trobaren en la 
música una via d’empoderament de les dones (veieu les 
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http://es.wikipedia.org/wiki/The_Andrews_Sisters). 

La proposta que hem pensat per a les audicions de música durant sis sessions amb Carla
Saz estan pensades en forma de taller de cant coral en anglés amb la participació activa de
l’alumnat. No es tracta tant de que els invitats mostren les seues destreses musicals (que
ho  faran  per  la  bellesa  de  la  música  ben  executada)  com  que  plantegen  una  sèrie
d’activitats  didàctiques amb elements bàsics de la proposta musical  que ens plantjarà
Carla Saz i les altres  portarem cada vegada. 

Més endavant  anirem concretant  altres  propostes,  però  de moment  i  perquè  servisca
d’exemple presentem algunes de les propostes més representatives. No oblidem mai que
perquè un projecte d’aquesta mena arribe a bon port cal tindre en compte la composició
sociocultural del barri on s’ubica el centre. És per això, que moltes de les propostes estan
pensades per desenvolupar la multiculturalitat per la gran diversitat d’alumnat d’arreu
del món i la forta presència de l’ètnia gitana.

Al mateix temps treballarem els aspectes de cant coral per tal de participar en algunes de
les cançons del concert final que les “Dómisolsisters” faran al nostre centre obert a tot la
comunitat educativa, per a la qual cosa desenvoluparem  els següents aspectes:

- Amb  una  metodologia  continua  de  treball  anirem  desenvolupant  les  destreses
necessàries per a participar en una coral amb difernts grups-classe. Per a la qual
cosa necessitem treballar l’escolta activa, el sentiment de pertànyer a un projecte
creatiu i el desig de millora constant en benefici del grup.

- El desig de voler mostrar el nostres treball  en un marc que va més enllà de la
nostra quotidianitat i davant d’un públic no escolar podrà funcionar com al·licient
afegit.

-  Per  últim,  aprofitarem  els  aspectes  interpretatius  del  cant  i  donat  que  també
treballarem  la  interpretació  al  taller  de  dramatització-teatre  investigarem  com
incorporar la performance actoral i l’expressió corporal i la dansa al cant.

Aprendre  anglés  amb  les  lletres  de  les  cançons  de  jazz,  swing  és  la  proposta  de  les
Domisolsisters que podem descobrir en aquest vídeo oficial:  I'm gonna sit right down
and write myself a letter.
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FRANÇAIS AU BOUT DE LA LANGUE

Recuperar la importància de l’aprenentatge del francés al sistema educatius valencià és
sempre un repte que ens plantegem el professorat de francés i els docents que defensem
el multilingüisme com una competència bàsica en un món globalitzat.

Ensenyar i aprendre francés per mitjà de les cançons ha estat una tasca molt utilitzada
per la importància cultural de la cançó fracesa. En aquest sentit pensem que un projecte
globalitzador com el que presenta el nostre institut en el que també participen docents
per mitjà de la coral del centre i en el que es dissenyaran activitats destinades a l’alumnat
ens  permetrà  mostrar  la  importància  d’aquesta  llengua  ja  que  és  la  primera  llengua
estrangera entre el professorat del centre. A més, fins i tot, alguns professors d’anglés i de
castellà havien estat en el seu temps professors de francés.

 Col·laboració en francés amb l’actor i narrador
oral ARNAU VILARDEBÓ  . 
http://www.arnauvilardebo.com

Tallerista: 

Arnau Vilardebó. Artista polifacètic especialista 
en didàctica de les llengües (francés, anglés, etc.) 
per mitjà de les arts. Ha dissenyat les activitats 
artístiques de diferents manuals d’aprenentatge 
del francés.

NOTA: Realitzarà 2 sessions de 2 hores 
amb alumnes i una actuació durant la 
primavera.

Aprendre cantant és una activitat molt utilitzada en les classes de francés. La utilització de
les cançons a l’aula ens permet motivar el nostre alumnat per mitjà de la implicació 
emocional, al mateix temps que treballem les destreses d’expressió oral i comunicativa. 
Aquesta implicació emocional permet un aprenentatge més enriquidor i durarader de 
noves estructures lingüístiques.
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Des del departament de francés de l’IES Isabel de Villena fa temps que les dues 
professores treballem amb cançons i músiques que ens submergeix en aspectes 
socioculturals francòfons que poden anar des d’aspectes sociohistòrics com la Revolució 
francesa, temàtics com els usos i costums dels joves de la francofonia, fins les músiques 
emergents de països francòfons com el rai, el rap i altres músiques de l’Àfrica francòfona, 
sense oblidar la importància cultural de la cançó al Québec.

Al llarg del curs utlitizem les cançons, la dramatització i l’oralització de textos literaris per
tal de desenvolupar totes les competències bàsiques. Així per exemple, a Nadal amb els 
alumnes solem preparar recials de poesia tipus SLAM on hi té molta importància la 
música.

Poden trobar algunes d’aquestes activitats protagonitzades pels alumnes de francés en el
blog següent: Le temps des cerises

Per altra banda, entre l’alumnat n’hi ha molta demanda per diverses raons: importància
que li donen les famílies d’origen eslau a aquesta llengua, el fet que les famílies d’origen
magrebí tenen el francés com a llengua de cultura i de l’administració dels seus països
d’origen, la consciència del nostre alumnat participant en projectes Comenius de dominar
més d’una llengua estrangera, etc. 

Ací posem algunes referències sobre Arnua Vilardebó en concert:

http://fotosdelconcierto.com/conciertos/Arnau-Vilardebo-Cataluna-276.php
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CANCIONES POPULARES PARA NAVEGAR EL MEDITERRÁNEO

Ensenyar llengua castellana per mitjà de les cançons

NOTA: Cristina Verbena realitzarà 2 sessions
de 2 hores amb alumnes i una actuació durant

l’hivern.

Col·laboració en castellà/italià/sefardita 
amb CRISTINA VERBENA: 
http://www.cristinaverbena.com/

Tallerista:  Cristina  Verbena.  Especialista  en
cançons  i  tradicions  populars  dels  països  del
mediterrani, en teatre i en tècniques vocals.
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VALÈNCIA NECESSITA UNA CANÇÓ

Hem volgut  titular  l’apartat  del  projecte  dedicat  a  la  nostra  llengua  amb el  títol  dels
documental que marca el  que es coneix com a ressorgiment de la música en valencià.
Aquest  vídeo-documental  que  reflexiona  sobre  la  importància  de  la  cançó  per  a  la
normalització lingüística va estar un dels motius per a la creació del projecte de vídeoblog
que està portant a cap el Departament de Valencià de l’IES Isabel de Villena coordinat per
Rosa Sanchis.

Gràcies  a  l’interés  que  ha  despertat  entre  l’alumnat  aquesta  manera  de  treballar  els
aspectes pràctics de l’aprenentatge de llengües i  al  fet que el  músic Àlex Gutiérrez va
realitzar el curs passat les seues pràctiques del Màster de docent de secundària al nostre
centre, ha començat una col·laboració continuada que esperem que fructifique en nous
projectes com el que presentem ara.

Col·laboració en valencià amb 
BARBARITATS-XÀTIVA.

https://www.facebook.com/barbaritats.xa
tiva

Tallerista:  Àlex  Gutierrez.  Especialista  en
llenguatges  multimèdia,  teatre  i  adaptació
musical  de  temes  de  la  “Nova  cançó”  i  de
temes literaris.

http://villenaso.blogspot.com.es/2014/05/ba
rbaritats-lies-isabel-de-villena.html

NOTA:  Àlex  Gutiérrez  (músic  de  Barbaritats)
realitzarà 6 sessions de formació amb alumnes
de 2 hores  i una actuació durant l’estiu.

El grup musical BARBARITATS està format per una colla d'amics que han compartit molts
moments en la vida i un mateix sentiment per la música. Actualment, els components són
els cantants  Àngels Vidal i Ramon Rodenas; els guitarristes,  Carles Rodenas i Daniel
Guerola;  Àlex Gutiérrez és el baixista i Francesc Guerola toca la bateria. Un bon dia es
van ajuntar sense més ànim que divertir-se i passar-ho bé i porten aproximadament cinc
anys formant part del grup.  El nom "Barbaritats" va sorgir en una conversació d'amics,
després de donar-li moltes voltes a la identitat de la formació, i va resultar aquest perquè
és original, valencià i una paraula típica molt utilitzada.

Tenen ja huit temes propis, i destaquen dos poemes musicats del poeta Josep Manel Vidal,
que són: "Nuesa" i "Pluja". Així mateix, col·laboraran amb l'editorial Ulleye de Xàtiva, que
ha mobilitzat a una dotzena de músics i formacions locals amb la intenció de gravar un
disc amb versions de les cançons de Raimon, i on "Barbaritats" interpretaran tot un himne
com és "Al vent”.
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