
  
  
  

Rock’in   (Versió   Lluís   de   Peguera)     

El   projecte   Rock’in   vol   que   tot   l’alumnat   de   l’ESO   a   partir   de     
primer   curs   prengui   contacte   directe   amb   els   instruments     
musicals   (teclat,   bateria,   baix,   guitarra   i   veu)   L’objectiu   final     
és   que   tot   l’alumnat   sigui   capaç   d’interpretar   i   gaudir   la     
música   en   directe.     

Objectius     
-   Contribuir   a   la   millora   dels   resultats   educatius   i   l'assoliment     
   de   les   competències    bàsiques     
-   Crear   hàbits   de   constància   i   perseverança     
-   Millorar   l’ambient   l’aula     
-   Fomentar   una   actitud   de   respecte   vers   tot   el   que   ens     
   envolta     
-   Gaudir   de   la   música   de   forma   activa     
-   Oferir   un   espai   d'aprenentatge   basat   en   la   tranquilitat,     
    l'alegria   i   el   bon   humor     
  

   Descripció   de   la   proposta     

El   projecte   Rock’in   comença   a   1r   d’ESO   amb   activitats   de   cant   i   d’iniciació   a   la   técnica    
instrumental,   a   3r   d’ESO   s’aprofundeix   en   la   técnica   instrumental   del   piano,   guitarra,   baix   i      bateria   
i   es   continua   treballant   el   cant   utilitzant   la   música   més   propera.   A   4t   d’ESO   es      treballa   el   cant   a   
diverses   veus   tant   en   petit   grup   com   en   gran   grup   i   s’especialitzen   en   un     o   dos   instruments   per   a   
la   interpretació   de   covers.     

Aspectes   didàctics   i   metodològics     

La   metodologia   té   semblances   a   l’anomenada   flipped   classroom,   l’alumnat   ha   de   poder      tocar   i   
anar   millorant   al   seu   ritme   sentint-se   acompanyat   però   en   cap   cas   pressionat,      l’ambient   de   
classe   és   distès   i   agradable.   Quan   l’alumnat   arriba   a   l’aula   de   música   sap     que   ha   de   fer   i   es   
posa   a   practicar.     

Recursos   emprats     

Google   Classroom   és   l’eina   que   permet   al   professorat   personalitzar   el   procés      d’aprenentatge   a   
cada   alumne/a,   mitjançant   les   gravacions   que   es   fa   l’alumnat   per   anar     mostrant   en   quin   punt   
del   procés   es   troben.     

Els   videotutorials   són   un   complement   per   aquell   alumnat   que   té   un   ritme   molt   ràpid.   
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Continguts,   competències   i   processos   que   es   treballen   de   forma     destacada    

Formacions   instrumentals,   la   veu,   el   cant   i   el   cos.      
Grafies,   convencionals   i   alternatives.      
Tècniques   d’interpretació   musical   i   escènica   col·laborativa      
Rítmica,   moviment   i   percussió   corporal.      
Eines   TAC   de   suport   a   l’activitat   i   la   producció   musica      

Alumnat   a   qui   s’adreça   especialment     

Està   pensat   per   a   tot   aquell   alumnat   que   li   agrada   la   música   però   no   vol   la   el   rigor   d’una      escola   
de   música   o   d’un   conservatori,   tot   i   que   l’alumnat   que   fa   música   fora   de   l’institut   es     mostra   
interessat   per   la   forma   en   que   es   viu   la   música   dins   el   projecte.     

Interdisciplinarietat,   transversalitat,   relacions   amb   l’entorn     

Estem   treballant   per   millorar   el   projecte   construint   bateries   elèctriques   a   l’aula   de    
tecnologia.     

El   treball   conjunt   amb   les   cases   de   la   música   dóna   el   plus   de   motivació   que   li   fa   falta   a      qualsevol   
projecte,   ens   permet   fer   el   concert   en   una   sala   on   es   fan   concerts   habitualment      (Sala   Stroika   de   
Manresa)   i   ens   permet   gaudir   de   diferents   recursos   com   el   suport   d’un     músic   professional   en   
actiu.     

Documents   adjunts     

https://padlet.com/calbors/uasgx5p9iyqo7uk     

Autoria     

Aquest   projecte   va   consolidar   gràcies   a   l'iniciativa   d’un   grup   d’alumnes   de   l’institut   Lluís   de    
Peguera   que   engrescats   amb   el   treball   fet   a   3r   d’ESO   van   demanar   la   continuïtat   a   4t      d’ESO   dins   
d’una   franja   que   els   permet   seguir   treballant   les   matèries   que   necessitaven     per   a   les   seves   
expectatives   de   futur   i   van   demanar   poder   fer   el   concert   a   la   Sala   Stroika.     
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