
ENTREINSTRUMENTS 

EXPERIÈNCIES D’OPORTUNITATS EDUCATIVES

Escola Municipal de Música 
i Ajuntament del Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat



  

1ª edició: febrer 2018
Edició: Fundació Jaume Bofill
Autoria: Clàudia Vallvé,  Claudia Viñas  - Xarxa de consultors
Disseny i maquetació: Xevi Riera - clou.cat
Copyright: Fundació Jaume Bofill

Reconeixement – Compartir igual (by-sa) – Internacional: 

Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, 
la distribució de les quals cal fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.



3 | EDUCACIÓ360 Educació a temps complet | ENTREINSTRUMENTS 

EXPERIÈNCIES D’OPORTUNITATS
EDUCATIVES

COL·LECCIÓ

ENTREINSTRUMENTS 

INFORMACIÓ BÀSICA

Descripció sintètica de l’experiència

Projecte de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar que estableix una oferta d’activitats ex-
traescolars vinculades als recursos i potencialitats de l’entorn dins els centres educatius 
en horari no lectiu, subvencionades fins al 90% per als infants i joves amb situacions 
econòmiques desafavorides.

Àmbit educació a 
temps complet

 Enriquiment temps lectiu 

 Integració temps no lectiu 

 Connexió escola-entorn 

 Innovació educativa

Àmbit
territorial

 Municipi 

 Àmbit supramunicipal

Nivell 
educatiu

 Educació infantil 
(0 – 2 anys)

 Educació primària primer cicle 
(3 – 6 anys)

 Educació primària segon cicle 
(6 – 11 anys)

 ESO 
(12 – 15 anys)

 Formació post-obligatòria 
(> 16 anys)

 Formació d’adults
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DESCRIPCIÓ

Principals característiques 

El Programa Entre Instruments de l’Escola Municipal de Música del Prat és un projecte de 
ciutat impulsat per l’Àrea de Cultura i l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament. El projecte és pre-
sent a 4 escoles de primària de la ciutat i ofereix a l’alumnat dels centres l’oportunitat de 
tocar instruments orquestrals de corda, vent i percussió, i participar de formacions orques-
trals. Actualment el projecte està arribant a 350 alumnes.

Els objectius principals del projecte són:

• Democratitzar l’accés a la música
• Enriquir l’àrea d’educació artística dels centres
• Aportar models d’aprenentatge cooperatiu a les escoles
• Utilitzar la música com a mecanisme de participació dels infants i famílies i connexió amb 

l’entorn

Existeixen 3 tipus de projectes dins del programa:

1. Projecte Entre Cordes: projecte que promou la formació en instruments de corda 
fregada i que és present a dues escoles.

2. Projecte Entre Vents: projecte que fomenta la formació en instruments de vent i que 
és present a una escola.

3. Projecte Entre tradis: projecte entre tradicions, que busca recuperar els instruments 
tradicionals com la gralla, el flabiol, el tabal i que és present a una escola.

El programa s’enfoca en l’horari lectiu en els cursos de 3r fins a 6è de primària. Es tracta 
d’un projecte que no té un caràcter puntual, sinó que busca la continuïtat dels infants en la 
pràctica de l’instrument durant tot el segon cicle de primària. El projecte té lloc a l’assigna-
tura d’educació musical i a l’aula hi participen dos mestres de l’escola municipal de música i 
el professor/a de música del centre educatiu.

La filosofia del projecte és el treball conjunt a l’aula entre els 3 mestres, tot promovent 
l’empoderament de l’especialista de música del centre per què pugui acabar liderant l’ac-
tivitat d’ensenyament instrumental per ell/a mateix. D’aquesta manera, la intervenció de 
l’escola de música a 3r curs és molt intensa i es preveu anar retirant el suport poc a poc 
fins que el mestre de música pugui liderar l’orquestra ell mateix.

Procés d’implementació 

L’Escola Municipal de Música del Prat es va crear l’any 2014. El Prat era dels pocs municipis 
de més de 50.000 habitants sense una escola municipal de música degut a la presència i 
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llarga trajectòria de bandes musicals al territori. Al llarg del temps, aquest associacionisme 
es va anar fragmentant i l’Ajuntament va apostar per a crear l’Escola Municipal de Música.

El Programa Entre Instruments, que surt del programa de Música i Comunitat de la matei-
xa escola, sorgeix en un context en què des de l’Ajuntament es buscava acostar l’educació 
musical a la comunitat i van decidir posar en marxa el projecte Entre Instruments per a en-
trar dins dels centres educatius i vertebrar la seva acció des d’allà.  Es tracta d’un programa 
inspirat en experiències prèvies d’altres municipis com Igualada i Hospitalet.

Tot i les experiències prèvies, que han donat les primeres línies de treball al projecte, el 
model del projecte Entre Instruments a les escoles es va anar construint sobre l’experiència 
pròpia del procés. Els objectius del projecte estaven establerts però la metodologia i filoso-
fia del projecte s’ha anat definint amb el transcurs del projecte.

El primer any el projecte va entrar a dues escoles. Concretament, el projecte que es va cre-
ar va ser “Entre Cordes”,  degut a l’escàs ensenyament d’aquests instruments en el municipi 
i la seva llarga tradició en instruments de vent. En aquest primer moment, l’Escola de Músi-
ca no va posar condicions o criteris a nivell metodològic a les escoles, però amb l’entrada a 
una tercera escola durant el segon any, es va demanar que el mestre de música de l’escola 
anés assumint part del protagonisme en l’ensenyament instrumental i, al tercer any, el pro-
jecte Entre instruments ja va entrar a formar part del projecte educatiu del centre.

Es tracta doncs d’un projecte viu i permeable a la realitat de cada centre educatiu, i que 
consolida alhora, una línia de treball comuna entre Escola i Entorn, fins al punt que el 
projecte Entre Instruments de l’Escola de Música entra a formar part del mateix projecte 
educatiu de centre.

Aquesta evolució i permeabilitat no només es concreta amb l’entrada de l’Escola de Música 
a les escoles, sinó que l’Ajuntament també va afavorint, de forma paral·lela, l’entrada d’al-
tres entitats i agents socioeducatius dins de les escoles, com és el cas de la colla castelle-
ra.

Funcionament del Programa

El Programa Entre Instruments forma part de l’àrea d’educació artística de l’escola i està 
integrat en el projecte educatiu de centre. 

L’Escola Municipal de Música envia dos mestres al centre educatiu per a la realització de 
l’activitat juntament amb el mestre d’educació musical. El grup està format per 25 alumnes 
i es treballa de forma conjunta entre els 3 mestres.

El projecte pretén anar més enllà de la formació en la competència d’un instrument, i bus-
caaplicar models d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Concretament, posa el focus en el 
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treball cooperatiu, les competències d’aprenentatge entre iguals, i el foment de la segure-
tat i autoestima dels infants.

L’organització del temps a l’aula no busca separar el grup i realitzar dues activitats paral-
leles sinó realitzar crear una didàctica d’aula conjunta, de manera que els tres mestres pro-
gramin, realitzin i condueixin la classe, i que els tres mestres tinguin el mateix rol actiu. 

L’empoderament del mestre d’educació musical de l’escola és un dels trets diferencials 
del projecte, ja que es busca que pugui assumir el lideratge de l’orquestra al llarg dels anys.

La personalització de l’aprenentatge és un dels altres aspectes rellevants del projecte i 
és possible gràcies al treball en equip dels mestres dels centres educatius i els mestres de 
l’Escola Municipal de Música que treballen conjuntament en el seguiment de l’infant, asses-
sorant-lo en la tria d’instrument, i l’adaptació al seu ritme d’aprenentatge.

Agents implicats

L’ens que va impulsar el programa Entre Instruments va ser l’Escola Municipal de Música, 
que depèn de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb estreta col·laboració amb l’Àrea 
d’Educació. Actualment, l’Ajuntament està treballant en la creació d’una àrea d’intersecció 
entre Educació i Cultura per tal d’exportar l’experiència del projecte de música a altres àm-
bits, en com exportar el que passa al temps lectiu al no lectiu, i en com connectar l’entorn 
amb l’escola. Així mateix, es tracta de que l’Ajuntament assumeix un rol d’articulador entre 
les necessitats dels infants i famílies, les accions de l’escola i l’oferta de l’entorn. Alhora, 
l’Ajuntament és qui proveeix els instruments a les escoles a inici de curs, i alhora, fomenta 
que els projectes artístics dels centres tinguin un gran significat pels infants a través de 
facilitar espais per concerts, col·laboracions amb artistes, i afavorir així la motivació de 
l’alumnat.

El lideratge del projecte és de l’Escola Municipal de Música i els centres educatius actuen 
com a coorganitzadors del projecte. La coordinació pedagògica la realitzen els 2 mestres 
de l’Escola de Música amb el  mestres del centre educatiu un cop setmanal per a la pro-
gramació d’activitats i disseny de la sessió. Alhora, a final de cada trimestre també es fa un 
procés d’avaluació conjunta. Enguany, s’ha constituït un grup de treball entre els mestres 
especialistes d’educació musical de les 4 escoles i els professors de l’escola municipal de 
música per tal de realitzar sessions de formació conjunta i generar un espai d’intercanvi 
d’experiències. 

Pel que fa al seguiment del projecte entre els diferents agents, l’equip directiu del centre, 
l’AMPA i l’Escola Municipal de Música, aquests han realitzat tres reunions de seguiment des 
de l’inici de l’actual curs. 
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Fortaleses, debilitats i reptes de futur del model

El Programa Entre Instruments busca ser un element que fomenti l’accés a la música per 
a tots els infants alhora que presenta les bases per a la creació d’un projecte d’escola con-
nectat amb els serveis socioeducatius, i que tingui un impacte en la comunitat.

El paper de l’Ajuntament en l’articulació dels diferents agents en el projecte és clau per a la 
creació d’un projecte de ciutat. El projecte busca ser un projecte integral, en què el projecte 
educatiu de l’escola es nodreixi dels serveis de l’entorn, tot establint una continuïtat entre 
el temps lectiu i no lectiu, i alhora, estengui la participació dels infants i famílies a la ciutat, 
més enllà de les fronteres de l’escola. El rol de l’Ajuntament en la interlocució amb les en-
titats de l’entorn per a que entrin a l’escola és fonamental per a la definició d’un projecte 
educatiu integral a nivell de ciutat.

L’obertura dels centres educatius. La facilitació d’espais per part dels centres educatius, 
la benvinguda a noves metodologies de treball, i el paper d’adaptabilitat i ajustament dels 
horaris del professorat del centre per tal de facilitar l’entrada dels mestres de l’Escola Muni-
cipal de Música han estat elements que han fet possible el bon funcionament del projecte.

L’empoderament dels mestres de música de les escoles. Es tracta d’un projecte que tre-
balla per l’empoderament dels agents que hi participen, de manera que puguin arribar a 
gestionar el projecte de manera autònoma.

Un model d’aprenentatge cooperatiu. No es tracta d’un projecte que es centri en els as-
pectes acadèmics i d’aprenentatge instrumental, sinó que cerca el treball emocional, afec-
tiu i social dels infants a través de l’activitat musical.

La permeabilitat del projecte a la realitat de cada centre educatiu. Aquesta permeabilitat 
ha permès al projecte nodrir-se de les experiències de cada escola, prenent ingredients de 
cadascuna i fomentant la creació d’un model propi.

Quant a elements de millora i reptes de futur del projecte, s’identifiquen:

Exportar el projecte al temps no lectiu. Amb la intenció d’ampliar el projecte a l’àmbit 
no lectiu l’Ajuntament va proposar a l’AMPA d’un dels centres la creació d’una orquestra, 
amb una quota similar a la resta d’extraescolars que es proposaven, però no va tenir èxit. 
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament està estudiant els mecanismes que en va dificultar 
l’accés per tal de fer noves propostes.

Sostenibilitat econòmica del projecte a llarg termini. Un dels punts claus en aquesta línia 
és la importància de l’empoderament dels mestres de música dels centres. Si el projecte 
continua creixent i els mestres no assumeixen el lideratge de l’orquestra al llarg dels cur-
sos, es corre el risc que de 3r a 6è curs s’obrin moltes línies de treball i la sostenibilitat del 
projecte es posi en joc.

La implicació de les famílies en el procés. La importància d’apropar el projectea les fa-
mílies, a través de la reunió inicial de presentació, dels concerts dels infants, i d’activitats 
culturals o festivitats del municipi en què participa l’escola.  Des de l’Ajuntament es segueix 
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treballant en mecanismes per a realitzar aquest apropament per tal d’introduir als pares i 
mares en la participació activa del projecte.

A nivell pedagògic, per part de l’Escola de Música, és també un repte de futur l’aprenentat-
ge de noves metodologies i dinàmiques d’aula que permetin ensenyar a grans grups i 
que facilitin, alhora, la millor gestió de l’aula i superar elements disruptors que sorgeixin a 
l’aula i que afavoreixin la motivació de l’alumnat.

ASPECTES RELLEVANTS PER AL MODEL D’ESCOLA 
A TEMPS COMPLET
El Programa Entre Instruments de l’Escola Municipal de Música del Prat no és en sí mateix 
una experiència d’Educació a Temps Complet, però incentiva la cerca de noves iniciatives 
que teixeixin un projecte educatiu de ciutat, que connecti l’Escola amb l’Entorn i que pro-
mogui un model d’Educació a Temps Complet.

Un dels punts més rellevants del projecte és com l’entorn es posa al servei de l’educació 
i participa de les activitats que es realitzen dins de l’escola. En aquest sentit, i arran del 
projecte Entre Instruments, l’Ajuntament està treballant en l’articulació i l’entrada de més 
agents socioeducatius a les escoles. 

Alhora, les escoles estan obertes i promouen la reorganització funcional dels centres a 
través de: la incorporació de nous professionals i actors educatius i la flexibilització d’hora-
ris laborals per a facilitar l’entrada de l’entorn.

El lideratge compartit és un dels elements en què s’ha de seguir a treballant en el projecte 
donat que, tot i que la coordinació entre l’Escola Municipal de Música i els centres educa-
tius és funciona molt bé, encara no s’ha aconseguit fer a les famílies agents actius del 
projecte.
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MÉS INFORMACIÓ:

Persona responsable del Programa: 

Joan Carles Navarro. 
Cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
Plaça de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona 
navarrom@elprat.cat  
escolamusica@elprat.cat

Espai web del Programa: 

http://www.elprat.cat/cultura/escola-municipal-de-musica-centre-cultural-torre-balcells/pro-
jecte-entreinstruments

Provença, 324 |  Tel. 934 588 700 | 08307 Barcelona

   educacio360.cat
info@educacio360.cat

 @educacio360
 educacio360


