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Ens comuniquem, ens coneixem, ens integrem i ens respectem a través del cant. Aquest projecte esdevé un pas endavant cap 
a l’escola inclusiva en tant que pluricultural.

La idea sorgeix des del moment que l’institut adquireix el compromis d’esdevenir centre inclusiu.
El professorat de l’àrea de música, de l'alumnat del PQPI adaptat i de l'Aula d'Acollida ens hem il.lusionat amb aquesta filosofia I hem endegat un projecte que ens permet 
expressar les nostres emocions mitjançant el cant i alhora ens proporciona un alt grau de coneixement sobre cultura catalana i musical.

OBJECTIUS:

 Comunicatiu: es tracta d'integrar l'alumnat al sistema educatiu català 

sense tenir en compte el seu lloc de procedència ni les seves capacitats 

intel.lectuals. Tot utilitzant el cant coral com l’eina per a la inclusió.

 Reconèixer les emocions que sentim en contacte amb la música.

 Augmentar la capacitat de saber escoltar.

 Fomentar la cohesió social i la cooperació.

 Desenvolupar la capacitat per treballar en grups d’iguals

 Participar en activitats extraescolars com un complement més de 

l’aprenentatge
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METODOLOGIA: 

1.- Fem una breu sessió de relaxació abans d'entrar en matèria (depèn del tipus de cançó ho fem 

d'una manera o d'un altra)

2.- Un cop hem aconseguit el clima adequat de relax, iniciem el treball sobre les lletres de les 

cançons, ens familiaritzem amb el seu lèxic, tot descobrint paral.lelismes de vocabulari amb altres 

contextos…

3.- Fem una pràctica de lectura ( a voltes individual -un per un- i a voltes col.lectiva -lectura coral-), 

la qual també ens serveix per potenciar-los l'autoestima, l'autonomia suficient per desenvolupar 

l'expressivitat en públic i dominar l'oratòria. 

Aquesta capacitat de saber llegir en públic la valorem molt postivament i l'hem desenvolupat fins 

l'extrem de lligar-la amb l'expressió corporal: hem escenificat un conte escrit pel propi alumnat on 

hem inclòs algunes de les cançons del temari. 

4.- Contextualitzem la cançó, la música, l’intèrpret….les diferents versions si s’escau.

5.- Si hi ha la possibilitat, visionem per internet o bé un dvd sobre la cançó i el músic/cantant/ o 

grup

6.- Aprenen la cançó...i a per un altre tema….

AVALUACIÓ

Trimestral (com qualsevol altra matèria). La nota pel que fa a l'alumant nouvingut se'ls inclou, d'una 

banda,amb la matèria de música i, de l'altra, a la de llengua catalana. 

Per l'alumnat del PQPI es fa una avaluació Qualitativa.

També és valora la participació davant el desenvolupament del projecte i l'actitud davant els com-

panys i companyes que el duen a terme.
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       Assajant dins de l'aula de música

       Cant comú al pavelló de 
bàsquet a Manresa
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COL·LABORACIÓ

Teresa Garcia, Gemma Perea, Sònia Sànchez (educadora, professora i tutora del PQPI, respectiva-

ment)

Nadège Bidjogo, alumna de 1r de batxillerat.

HORARI

dimecres d'11 a 12

LLOC

Aula de música

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Partcipació a la trobada de corals que organitza cada any el Departament  d'Ensenyament (curs 2010-

2011, a Manresa)

Participació a l'Espai  "conta contes" de la Mitjana convidats per la Regiduria de Medi Ambient de Lleida 

(curs 2011-2012).

CALENDARI DE TREBALL

Després de cada sessió, valorem com ha anat i així tenim criteris per, si cal,  rectificar , canviar  o millo-

rar les estratègies de treball de cara al curs vinent.

Aquest projecte es va iniciar com a prova pilot per un període de dos curs (setembre 2010-juny 2012) 

dintre del pla de formació d’escola inclusive.

La valoració ha estat molt positiva tant per l’alumnat com el professorat i per això , fetes les revisions 

pertinets, el curs vinent el continuarem desenvolupant

     Representació del conte "un 
altre món es possible" al parc de 
la Mitjana de Lleida. Abril 2012

El millor decorat l'aire lliure, a 
escena al parc

Presentant l'acte 
amb la nostra col.laborador, 

l 'alumna de batxillerat Nadège 

Bidjongo
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Alumnat participant i 
gaudint del cant coral
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