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Resum  
 
El propòsit d’aquesta investigació és conèixer una metodologia innovadora en el camp 

de l’educació musical, “Les Tertúlies Musicals Dialògiques”, amb la finalitat d’apropar 

la música clàssica als alumnes de primària. La recerca parteix d’un enfocament 

qualitatiu basat en un estudi de cas. El cas escollit és l’escola d’adults La Verneda de 

Sant Martí de Barcelona. S’ha realitzat un anàlisi del funcionament d’aquest centre 

partint de l’observació directa i l’entrevista semiestructurada com a instruments de la 

investigació. I s’ha obtingut unes conclusions, on es pot observar com les Tertúlies 

Musicals Dialògiques serien una bona metodologia per ensenyar els clàssics musicals 

i continguts d’aquesta àrea, a partir de l’aprenentatge dialògic i de totes les seves 

aportacions en l’aprenentatge, a nens i nenes d’educació primària.   

 

 

Paraules clau: Educació d’adults, Comunitat d’Aprenentatge, Diàleg igualitari, Tertúlies 

dialògiques Musicals, La Verneda de Sant Martí, transformació.  

 
 
 
Abstract 
 
The research aim is to get knowledge about an innovative methodology in musical 

education, “Les Tertúlies Musicals Dialògiques”, to bring classical music to primary 

school children. The research adopted a qualitative approach based on a case study. 

The context of the case study is an adult school, La Verneda de Sant Martí in 

Barcelona. The research instrument has been a direct observations and a semi- 

structured interview. The main conclusion is that the “Tertúlies Musicals Dialògiques” 

could be a good methodology to teach classical music and their related contents to 

primary school children, based on the dialogic learning and all its benefits for the 

learning process.  

 

 
 
Key words: Adults education, Learning Communities, egalitarian dialogue, The Gatherings 
Dialògiques Musical, la Verneda de Sant Martí, transformation. 
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1. Introducció  

Aquest projecte consisteix en la realització del Treball final de Grau de Mestra 

d’Educació Primària amb menció de Música. L’objectiu principal és donar a 

conèixer una metodologia innovadora en el camp de l’educació musical, “Les 

Tertúlies Musicals Dialògiques”, amb la finalitat d’ apropar la música clàssica als 

alumnes. Aquestes tertúlies parteixen dels principis de l’aprenentatge dialògic dins 

el marc de les Comunitats d’Aprenentatge, on es pugui compartir i descobrir 

coneixements sobre les obres clàssiques i els seus autors. Els motius pel qual s’ha 

escollit aquesta temàtica són els següents: 

En primer lloc, en part, com a conseqüència de la meva experiència personal en 

l’àmbit educatiu. Ja què des de ben petita la música forma part de la meva vida 

quotidiana, a més, des de sempre he estat en contacte amb centres educatius de 

primària, amb infants, projectes nous, metodologies innovadores, congressos, etc. 

En un congrés que vaig assistir a Bilbao sobre Comunitats d’Aprenentatge, em 

vaig assabentar de l’existència de les Tertúlies Musicals Dialògiques, tema central 

de la recerca, i  vaig demanar informació a professionals, per tal de tenir el seu 

punt de vista.  Aquest fet em va engrescar a investigar i tenir més coneixement 

sobre les tertúlies, ja que penso que és una bona manera d’ensenyar aspectes 

musicals. A més es treballen valors com el diàleg igualitari, la solidaritat, el 

respecte,... La primera intenció era fer la recerca a centres d’Educació Primària, tot 

i que a l’investigar es va descobrir que aquí a Catalunya encara no es duen a 

terme amb infants i només es realitzen en escoles de persones adultes, la 

investigació s’ha centrat en l’estudi de cas de l’escola d’adults La Verneda de Sant 

Martí. La mirada última, però, es manté en els infants com a receptors d’aquesta 

metodologia, per tant, s’estudien els adults, s’esbrina com funcionen les tertúlies 

però pensant, també, si aquestes serien viables per a un públic infantil. 

En segon lloc, també em va impulsar a seguir per aquesta línia el fet que les 

audicions d’obres clàssiques no és un contingut que es treballi de manera 

dinàmica i enriquidora per als alumnes, i en molts casos es treballa molt poc, i 

penso que mitjançant aquesta metodologia aquestes mancances es poden superar 

i aconseguir apropar la música clàssica als infants.  

En darrer lloc, quan parlem d’educació sovint s’acostuma a donar més importància 

a una sèrie d’àrees que a unes altres; l’educació artística formaria part d’aquest 

segon grup. A les escoles la pràctica musical és poca i en el camp del coneixement 

dels compositors clàssics i les seves obres, encara ho és més. I com a futur 

professional penso que és una matèria que s’hauria de fomentar més a les aules i 
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sobretot partint de metodologies que permetin a l’alumne enriquir-se, aprendre, i 

gaudir de l’aprenentatge.  

Pel que fa a la composició d’aquest treball està organitzat en tres grans apartats; el 

marc teòric, la part pràctica i les conclusions. En el marc teòric, hi trobem el recull 

de les bases teòriques del projecte Comunitats d’Aprenentatge, on descriuen els 

orígens i inicis del projecte, els seus antecedents, els trets principals de les 

Comunitats d’Aprenentatge, les actuacions d’èxit (on hi apareixen les Tertúlies 

dialògiques tant les Literàries com les Musicals) i una breu explicació de com 

utilitzen les Tertúlies Musicals Dialògiques a l’escola d’adults La Verneda de Sant-

Martí de Barcelona.  

La part pràctica consisteix en dues parts, la primera la realització d’unes 

entrevistes a 3 docents/moderadors i a 3 participants de l’escola d’adults La 

Verneda de Sant-Martí de Barcelona. I la segona part, partint de les bases 

teòriques descrites al marc teòric i recollint els resultats de les entrevistes 

realitzades, s’ha realitzat un anàlisi de les dades partint d’una categorització dels 

temes més rellevants.  

I per últim, es presenten les conclusions, on es mostra un recull de les diferents 

informacions que s’han obtingut durant tota la confecció de la investigació. Així 

mateix, hi apareixen les relacions dels conceptes extrets del marc teòric amb els 

de l’anàlisi de dades per veure, mitjançant un estudi de cas, si realment les 

tertúlies musicals dialògiques tenen el seu paper dins l’educació.  
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2. Pregunta de Recerca I Objectius 

Atenent a les consideracions exposades, la pregunta de recerca que guia el nostre 

treball és la següent:  

 

De quina manera es pot apropar i aplicar la metodologia de les TMD derivada 

de l’escola d’adults a l’educació primària? 

 

Per poder donar resposta a aquesta pregunta es planteja un objectiu general, 

seguit d’uns objectius específics. L’objectiu principal és: 

 

Donar a conèixer una metodologia innovadora en el camp de l’educació 

musical “ Les Tertúlies Musicals Dialògiques”, amb la finalitat d’apropar la 

música clàssica als alumnes.  

 

Aquest objectiu es desglossa en els següents objectius específics: 

 

1. Conèixer el fonament teòric de les Comunitats d’Aprenentatge I 

l’Aprenentatge Dialògic. 

2. Conèixer i analitzar el marc teòric el qual se sustenta el funcionament 

de les TMD. 

3. Identificar centres educatius on es porta a la pràctica aquesta 

metodologia. 

4. Seleccionar centres que les practiquen i fer un anàlisi a partir d’un 

estudi de cas.  
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3. Bases teòriques de les TMD dins el projecte de “Comunitats 

d’Aprenentatge”. 

 

Per tal d’endinsar-nos en el món de les Tertúlies Musicals Dialògiques, hem de partir 

de les bases teòriques de les Tertúlies literàries dialògiques, dins del projecte 

Comunitats d’aprenentatge. Aquest projecte es crea per diversos objectius que durant 

el treball anirem esmentant, però principalment, per superar el fracàs escolar i la 

exclusió social i cultural. Amb l’estudi pedagògic d’educació s’ha aprés que el canvi és 

possible, encara que no sigui fàcil. Les Comunitats d’Aprenentatge lluiten per 

aconseguir una escola diferent i una societat més justa, s’ha de trobar l’ajuda mútua 

entre els que ensenyen i els que aprenen. Quelcom que motivi als alumnes i que no 

freni els esforços per fer una escola millor. Aquí neix la proposta de les Comunitats 

d’Aprenentatge. (Elboj, Puigdellivol, Soler, i Valls. 2002, p.9). 

 

3.1. Inicis de les Comunitats d’Aprenentatge 

 

Quan parlem d’inicis em de fer un pas enrere per tal de poder esbrinar quan, a on i 

perquè van sorgir, en aquest cas, les Comunitats d’Aprenentatge. D’acord amb 

diversos estudis, podem afirmar que la primera Comunitat d’Aprenentatge va sorgir el 

1978 amb el centre d’Educació de persones adultes de La Verneda Sant Martí. 

Després d’uns anys CREA (Centre Especial de Recerca en Teories  Pràctiques 

Superadores de Desigualats), el centre d’investigació en Teories i Pràctiques 

superadores de desigualtats de la Universitat de Barcelona, va investigar com 

desenvolupar aquella perspectiva d’èxit educatiu per tots en l’Educació Infantil, 

Primària i Secundaria. A partir d’aquesta idea es va elaborar el model de Comunitats 

d’Aprenentatge que, com a centre públic d’investigació, va oferir desinteressadament a 

qui volgués dur-lo a terme.  

El centre CREA va fer l’assessorament científic als centres d’Educació Primària i 

Secundaria que van realitzar la transformació en Comunitats d’Aprenentatge a partir 

de l’any 1995. Posteriorment després d’haver estudiat i investigat les bases teòriques i 

pràctiques d’acord amb els mètodes propis de recerca marcats per la Comunitat 

Internacional, altres persones i equipis d’altres universitat es van incorporar a la 

iniciativa les Comunitats d’Aprenentatge. (Comunitats d’aprenentatge, 2015) 

La primera Comunitat d’Aprenentatge en Educació Primària s’inicia al País Basc el 

1995. Els resultats van ser molt favorables donat que es va constatar un augment en 

l’aprenentatge dels nens/es afectats pel fracàs escolar i la millora de la convivència. 

Donat l’èxit del projecte, aquest es va estendre a altres escoles del País Basc, rebent 
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al poc temps suport del Govern Regional.  Posteriorment, altres escoles i instituts del 

País Basc, Catalunya i Aragó, van decidir iniciar el procés de transformació en 

Comunitat d’Aprenentatge. (Elboj et al. 2002, p.9). 

 

3.2. Antecedents de les Comunitats d’Aprenentatge 

 

Les Comunitats d’Aprenentatge són el resultat de la investigació de molts projectes 

educatius i de recerca científica que, en diferents llocs del món estan obtenint resultats 

de gran èxit en la superació del fracàs escolar i promovent una convivència solidària.  

En la Comunitat Científica Internacional (CCI) és on s’han recollit les experiències més 

reconegudes i les que han servit d’antecedents a les Comunitats d’Aprenentatge. 

Aquestes experiències tot i que s’anomenen de formes diverses comparteixen la 

mateixa orientació, en aquests moments són 6.000 escoles d’ infantil, de primària i de 

secundaria en tot el món. Les més conegudes estan a Canadà i a EEUU , però també 

se’n troben a altres llocs, com Corea i Brasil.   

Els tres programes que podríem dir que han influenciat, ajudat, al projecte de 

Comunitats d’Aprenentatge per fomentar les expectatives educatives dels nens, l’èxit 

educatiu i la millora de la convivència, són; el Programa de Desenvolupament Escolar 

(School development Program), Escoles Accelerades (Accelerated Schools) i  Èxit per 

a tots (Succes for All). (Collado, 2015). Tot seguit es descriuen breument aquests 

programes: 

 

- Programa de Desenvolupament Escolar (School DevelopmentProgram) 

 

Aquest és el primer programa, nascut a la Universitat de Yale (EEUU) el 1968, fruit de 

la demanda de col·laboració d’aquesta Universitat amb dues escoles primàries de New 

Haven, que tenien un baix rendiment escolar i molts problemes. El promotor 

d’aquestes experiències és James Comer (professor de la Universitat de Yale). El 

programa va dirigit a escoles del centre de les ciutats en situacions de baix rendiment 

escolar, problemes socials, etc. Sobretot es dirigeixen a l’alumnat des de parvulari fins 

als 12 anys. És el programa més reconegut pel Govern dels Estats Units. 

Aquest programa implica tots els components de l’escola (professorat, famílies, 

alumnat…) i es dirigeix a tota la Comunitat (entorn social, empreses, autoritats 

educatives...) i no només a l’escola. El seu objectiu no només és l’èxit acadèmic, si no 

també el desenvolupament global dels estudiants, ja que els dos estan relacionats. 

(Comer School Development Program,2014) 
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- Escoles Accelerades (Accelerated Schools) 

 

Aquest programa s’inicia al 1986 per Henry Levin (professor de la Universitat de 

Stanford i director del Centre D’Investigació Educativa (CERAS) de la mateixa 

universitat. (Conley, 2002, p.67).  

L’objectiu inicial d’aquest programa és donar solucions efectives i oportunitats per a 

millorar tant el rendiment acadèmic com la satisfacció de l’alumnat en l’aprenentatge. 

Aquest programa suposa una transformació del conjunt de plantejaments organitzatius 

i pedagògics dels centres educatius, especialment en aquells on la seva situació 

demogràfica no es afavorida i hi ha un alt risc de fracàs escolar. Aquest model de 

reforma s’adapta a la cultura i els objectius de cada escola per tal d’aconseguir els 

objectius marcats.   (Castro et al. 2007. p.44) 

 

- Èxit per a tots (Succes for All) 

Aquest programa va començar al 1987 a Baltimore en una cooperació entre Johns 

Hopkins University i el Departament d’Educació de la ciutat per treballar en escoles de  

molt baix rendiment i molts problemes de convivència, conflictes, etc. Robert Slavin, 

Director del Centre per a la Investigació i Reforma de l’educació de la Universitat 

Johns Hopkins, i Nancy Madden, presidenta, consellera delegada i professora del 

Centre d’Investigació i Reforma de l’Educació, de la Facultat d’Educació de la 

Universitat de Johns Hopkins, estudiaven psicologia i feien investigacions 

experimentals d’aquest àmbit. En aquest escenari i vinculat a un programa 

d’investigació relacionat amb les estratègies d’aprenentatge cooperatiu, va sorgir 

questa experiència, el programa Succes for All. (Success for all, 2012) 

En aquests moments aquest és el programa amb més escoles (més de 2000). Succes 

for All va dirigit especialment a prevenir situacions de fracàs escolar en escoles i barris 

en els que hi ha situacions problemàtiques. El programa parteix de la base de que la 

responsabilitat de l’èxit social i escolar de l’alumnat depèn sobretot de l’escola i de la 

preparació prèvia d’aquests. 

 

“El problema en muchas escuelas (y especialemtente en las de los barrios pobres) 

es que vemos cómo muchos/as niño/as que son estudiantes brillantes y entusiastas 

en sus años de preescolar passan a fracasar en la escuela a partir de los seis, siete 

u ocho años de edad.”(R.Slavin). 
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Inicialment l’objectiu de Succes for All era que tots els nens i nenes sabessin escriure i 

llegir bé, posteriorment les activitats s’ampliaren en les demés matèries 

(matemàtiques, ciències…). Aquest programa va dirigit especialment a nens/es que 

cursen la primària. Per l’aprenentatge inicial de la lectura elaboraren un subprograma: 

Early Learnin de preparació a la lectura preescolar. Als primers anys d’escola, el 

professor llegeix textos que agradin als nens/es per així promoure el seu interès, i a 

partir dels 6 anys ja comencen a llegir pel seu compte. En el cas de que algun nen/a 

tingués necessitats especials, rebria l’ajut d’especialistes dins de l’aula, no en aules 

diferents. És a dir, tots els nens/es estan integrats a l’escola, a les classes no hi ha 

grups especials. (Slavin i Madden, 2001) 

 

Una vegada explicats els antecedents de les Comunitats d’Aprenentatge ja passem a 

endinsar-nos més en el projecte. En el següent punt s’explica la definició de Comunitat 

d’Aprenentatge. 

 

3.3. Què és una Comunitat d’Aprenentatge 

 

Tot seguit proporcionem dues de les principals definicions d’aquest projecte: 

 

“Una comunitat d 'aprenentatge és un projecte de transformació  social i cultural 

d'un centre educatiu i del seu entorn per aconseguir una Societat de la 

Informació per a totes les persones, basades en l’aprenentatge dialògic  

mitjançant I'educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els 

seus espai, inclosa l’aula.” (Valls, 1999, p.226) 

 

“Són pràctiques educatives que gràcies als professionals i a la comunitat 

educativa estan fent front al fracàs escolar i a les desigualtats socials per tal de 

proporcionar a tot l’alumnat una millora en l’educació.” (Pulido i Rios, 2006. 

p.80) 

  

Respecte a la metodologia, un dels teòrics que ha treballat més aquest tema és Freire 

(1970) amb el seu model en el qual proposa abandonar el concepte tradicional de 

l’educació “bancària” on el professor dóna els coneixements i l’alumne els 

emmagatzema per després poder-los plasmar en un examen.  Freire proposa una 

pedagogia en la qual el paper dels alumnes és actiu i on es converteixen en 

participants en una Comunitat d’Aprenentatge dins d’un context social, i assumeixen la 

responsabilitat del seu propi aprenentatge. (p.11). Donat que el treball de Freire és un 
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dels més destacats en aquest àmbit, ens servirà de marc teòric de referència per 

analitzar el nostre cas d’estudi.  

 

3.3.1. Com s’organitzen 

 

Les Comunitats d’Aprenentatge segueixen una organització i una planificació per dur a 

terme la transformació del centre. Per això s’han de tenir presents els objectius 

generals de les Comunitat d’Aprenentatge i les fases del procés de transformació. 

(Comunitats d’aprenentatge, 2015) Tal com descrivim en els punts següents. 

 

3.3.1.1. Objectius Generals de les Comunitats d’Aprenentatge 

 

El objectius Generals comuns a totes les Comunitats d’Aprenentatge són els següents: 

en primer lloc, superar el fracàs escolar. En segon lloc, assolir els màxims 

aprenentatges per a tots els nens. En tercer lloc, superar els conflictes i els problemes 

de convivència als centres. En quart lloc, contribuir a la creació i al desenvolupament 

d’una societat de la informació per a totes les persones. En darrer lloc, fer que hi hagi 

les condicions necessàries per a la superació de l‘exclusió social. (Elboj et al 2002, 

p.73-78). 

3.3.1.2. Procés de Transformació I fases 

 

El procés de transformació comporta una planificació destinada a que totes les parts 

entenguin els objectius i es comprometin a la seva realització.  

Per tal d’aconseguir aquesta planificació, el procés de transformació consta d’unes 

fases comunes en tots els centres que vulguin transformar-se com a Comunitat 

d’Aprenentatge, per descriure-les ens basem en la proposta de Elboj et al. (2002). 

D’acord amb aquesta proposta, les comunitats d’aprenentatge s’han d’emmarcar dins 

del context de cada centre, atenent a les característiques de cada un. A partir 

d’aquesta premissa, s’elaboren amb tota la comunitat educativa, on parteixen del 

diàleg per posar-se d’acord en les decisions preses per a cada fase.  

S’ha de partir d’una sèrie de condicions per poder decidir si es comença la 

transformació, o no; s’ha d’entendre què és una Comunitat d’Aprenentatge, s’ha de 

reflexionar sobre els canvis de la societat actual, s’ha de conèixer la realitat del Centre, 

de l’alumnat i de les famílies i hi ha d’haver possibilitat de canvi. (p.78-79). 

Les fases del procés de transformació són les següents; primerament trobem la “fase 

de sensibilització i formació “, tot seguit la “fase de presa de decisió”, en tercer lloc, la 

“fase del somni”, en quart lloc, la “fase de selecció de prioritats i de planificació”, en 
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cinquè lloc, la “fase d’investigació, en sisè lloc, la “fase de formació” i per últim la “fas 

d’avaluació”. (p.79). 

En el següent apartat es desenvolupen les actuacions educatives d’èxit que es 

realitzen als centres una vegada assolits els objectius generals I feta la transformació I 

fases del procés. 

 

3.3.1.3. Actuacions educatives d’èxit 

 

Quan parlem d’actuacions educatives d’èxit, ens referim a intervencions que han 

demostrat i recollit evidències dels seus resultats en diferents contextos.  El projecte 

INCLUD-ED (2006-2007) ha realitzat un total de 26 estudis de cas en centres 

educatius europeus que aconsegueixen èxit educatiu, tot i trobar-se en entorns 

desafavorits, i ha analitzat i contrastat les seves pràctiques amb el coneixement 

acumulat per la comunitat Científica Internacional. (Cuadernos de Pedagogia, nº429 

memográfico p.18 i 19). Aquestes actuacions d’èxit són: el voluntariat, els grups 

interactius, les tertúlies dialògiques, la formació a familiars, la participació educativa de 

la comunitat, formació dialògica del professorat i model dialògic de prevenció i 

resolució de conflictes. Tot seguit es desenvoluparan les tres primeres amb més detall, 

ja que són les més significatives tenint en compte l’estudi d’investigació.. (Comunitats 

d’aprenentatge, 2015). 

 

3.3.1.4. El Voluntariat 

 

El voluntariat és una peça clau dins del projecte de Comunitats d’Aprenentatge format 

per persones de la Comunitat (familiars, ex-alumnes, pares/mares, estudiants 

universitaris, etc). Gràcies a la seva participació, compromís en el projecte i amb la 

seva incorporació a l’aula per realitzar Grups Interactius, augmenten el nombre 

d’interaccions que viuen els nens/es. Aquestes interaccions estan impregnades de 

sentit, ja que sovint són familiars que representen referents positius que donen sentit a 

l’Educació dels nens/es.  

És interessant tenir present que el voluntariat mai es pot quedar sol a l’aula, el 

professorat és qui planifica, organitza i es fa responsable. Sense el voluntari no es pot 

dur a terme el projecte.  (Comunitats d’aprenentatge, 2015). 
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3.3.1.5. Els Grups Interactius 

 

Quan parlem de grups interactius ens referim a una forma d’organitzar l’aula de 

manera flexible, que permet als alumnes millorar el seu rendiment i aprenentatge 

mitjançant a les interaccions que s’estableixen entre tots els participants ( alumnes, 

professor/a, voluntariat), a preveure conflictes de convivència i a treballar la inclusió.  

Els grups interactius consisteixen en agrupacions heterogènies (tant de gènere, 

d’orígens culturals, de nivells diferents d’aprenentatge, com de conducta) de quatre o 

més alumnes (depenent el nombre d’alumnat que hi hagi a l’aula). D’aquesta manera 

aconseguim potenciar que l’alumnat s’ajudi entre si, fomentant un aprenentatge més 

enriquidor i més significatiu. (Puigvert i Flecha, 2002 p.18). 

 

3.3.1.6. Les Tertúlies Dialògiques 

 

Abans de parlar de les Tertúlies Dialògiques, primer, cal centrar-se en el concepte de 

Lectura Dialògica (Soler 2003). Valls, Soler i Flecha ( 2008) expliquen que “ en la 

lectura dialògica la comprensió lectora conté totes les dimensions de l’acció dialògica i 

no només la teleològica, inclou tan el procés individual com el col·lectiu i compartit, per 

mitjà de les habilitats comunicatives que tenen les persones de dialogar sobre el text. 

L’aprenentatge es desenvolupa a través de les continues relacions socials de cada 

persona i la seva recreació de la història.” (p.78)  

Per tant, com bé afirmen Aguilar, et al. (2010) “la lectura, des d’aquesta perspectiva 

dialògica, està contextualitzada i suposa una comprensió compartida; promou la 

reflexió crítica i facilita una major adquisició de competència; és motivadora i té sentit 

per a les persones que estan en interacció en el marc d’un diàleg igualitari.” (p.33) 

Un cop hem vist les diferents aportacions sobre la lectura dialògica, ens centrem amb 

les Tertúlies Dialògiques, aquestes neixen l’any 1980 i es poden definir com “ una 

construcció col·lectiva de significat i coneixement en base al diàleg amb tot l’alumnat 

participant en la tertúlia. El funcionament de las tertúlies dialògiques es basa amb els 7 

principis de l’ Aprenentatge Dialògic i es desenvolupa en base a les millors creacions 

de la humanitat en diferents camps: des de la literatura fins l’art o la música”.  

De Tertúlies Dialògiques en podem trobar de diferents tipologies: les literàries, les 

musicals, les matemàtiques, les d’art, les científiques, etc. Donat que les Tertúlies 

Dialògiques Musicals no tenen un marc teòric específic, per poder-les, es parteix de la 

teoria de les tertúlies literàries dialògiques, ja que qualsevol tertúlia dialògica parteix de 

les mateixes bases teòriques, de la mateixa organització i del mateix funcionament. 

(Comunitats d’aprenentatge, 2015). 
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3.4 Les Tertúlies Literàries Dialògiques (TLD) 

 

Pallarés (2004) defineix les tertúlies literàries dialògiques com “una activitat cultural i 

educativa que s’està desenvolupament en diferents tipus d’entitats –com escoles de 

persones adultes, associacions de mares i pares, grups de dones o entitats culturals i 

educatives- on un grup de persones es reuneixen al voltant d’un llibre per a reflexionar 

i dialogar al voltant d’ell” (p.2).  

Les TLD neixen al centre educatiu d’adults La Verneda de Sant-Martí de Barcelona 

l’any 1978, amb la intenció d’apropar a persones sense formació acadèmica a la 

literatura clàssica universal.  

Segons Valls, Soler, Flecha,( 2008) “Les tertúlies literàries dialògiques parteixen de 

dos criteris fonamentals; es llegeixen clàssics de la literatura universal i es prioritza la 

participació de persones sense titulacions universitàries, com les que s’acaben 

d’alfabetitzar o amb formació acadèmica bàsica. Aquests dos criteris trenquen amb 

l’estereotip que la literatura clàssica universal no pot ser llegida i entesa per persones 

en processos de postalfabetització.” (p.79) 

Avui en dia aquestes actuacions es duen a terme als centres educatius de primària i 

secundaria. Segons el projecte integrat INCLUD-ED (2006-2011), consideren que les 

TLD són una de les actuacions d’èxit que disminueixen més disminueixen el fracàs 

escolar. Les tertúlies dialògiques, contribueixen a que l’alumnat participi activament al 

procés de construcció de coneixement, aleshores totes les valoracions són escoltades 

i es tenen en compte. Tots es poden ajudar, fomenta la lectura, millorant la comprensió 

lectora, el vocabulari, etc. També un dels aspectes que aporta és el fet de la 

convivència, el respecte, la solidaritat… ja que han de respectar als companys i 

escoltar-los. Tot això ajuda a la prevenció de conflictes a partit de l’aprenentatge 

dialògic (Flecha,1997), aquest es l’aprenentatge que sorgeix a partir del diàleg 

igualitari, un diàleg entre iguals, on tothom té dret a parlar i a ser escoltat ( Aubert, 

Duque, Fisas, Valls. 2004, p.124). Un exemple d’aquest fet el podem observar en la 

següent declaració d’un participants del projecte “ Dialogic Literary Circle”. 

 

“When a person expresses himself and explains the feelings that a book has 

brought him to say, think, and feel, this really moves me. In the literary circle I 

learn much more than in the books themselves... I learn from the people, and I 

know I have also contributed, like everybody else.” (Tellado, 2007). 
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Els motius pels qual les TLM parteixen dels clàssics universals i no d’obres modernes 

actuals són varis; segons  Confapea (2011) les obres clàssiques que es treballen 

aporten qualitat i reconeixement universal al patrimoni cultural, independentment de la 

cultura i l’època. A més, surten temes que actualment preocupen a la societat, i 

mitjançant les tertúlies, a partir del diàleg i del debat, ajuden a reflexionar i comprendre 

el món que ens envolta i la història. I finalment, treballar clàssics universals permet 

ampliar coneixements i expectatives, transformar l’entorn i obrir portes a l’èxit 

acadèmic.  

  

“ Para reconocer una tertulia literaria dialógica sólo hay que saber si los libros 

que leen son clásicos universales y si se llevan a cabo a través de la 

metodología de aprendizaje dialógico”  (Flecha, 1997) 

 

3.4.1 Metodologia de les TLD 

 

La metodologia de les TLD parteix de l’aprenentatge dialògic (Flecha 1997), és a dir, 

de les interaccions que es produeixen quan hi ha una conversa, mitjançant l’ús del 

diàleg igualitari, en el que hi ha aportacions diferents amb igualtat de condicions.   

Segons diversos autors (Flecha, 1997; Aubert et al 2004) l’aprenentatge dialògic es 

basa en els set principis següents: 

 

1. Diàleg igualitari: “El diàleg igualitari es dóna quan totes les persones 

participants, ja siguin professionals de l’educació, administradors, familiars o 

estudiants tenen les mateixes oportunitats per intervenir en els processos de 

reflexió i de presa de decisions sobre temes educatius rellevants. D’aquesta 

manera el diàleg igualitari aconsegueix la cooperació dels ideals de l’educació 

escolar i l’educació social, aconseguint un diàleg social. En definitiva és un 

apropament  a una democràcia més participativa” (Aubert, Duque, Fisas, Valls, 

2004 p.125-126). 

2. Intel·ligència cultural:  Respecte les idees Aubert, Duqeu, Fisas, Valls 

(2004), totes les persones tenim intel·ligència cultural, ja que l’aprenentatge 

escolar no es l’únic aprenentatge que tenim perquè els individus també 

aprenem quan estem a casa, o a la feina, o amb un grup d’amics, són 

aprenentatges de característiques diferents a l’escolar, però que també ens 

permeten aprendre. “L’aprenentatge dialògic reconeix per igual els tres tipus 

d’intel·ligència i afavoreix la transferència d’unes a les altres. El resultat final és 
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aconseguir arribar, de maneres diferents, un màxim per a tots i totes” (Aubert, 

et al., 2004, p. 127). 

3. Transformació: Com afirmen Aubert, et al. (2004), l’aprenentatge dialògic 

transforma les relacions humanes amb l’entorn, per tant comporta un procés de 

transformació. Des d’aquest punt de vista, el sentit de transformació descrit per 

Elboj, et al (2002) és aquell que “en coherència amb la resta de principis de 

l’aprenentatge dialògic, transforma la realitat en lloc d’adaptar-se a ella.” p.103.  

4. Dimensió instrumental: Flecha (1997) explica l’oposició que hi ha entre 

l’aprenentatge dialògic i l’instrumental. D’una banda hi ha els professionals 

progressistes que estan en contra de l’aprenentatge dialògic, ja que defensen i 

pensen que l’excés de diàleg a l’aula i la democratització de la institució escolar 

afecten negativament a l’aprenentatge científic i tècnic. En canvi, d’altra banda, 

des d’una mirada més constructivista la idea d’oposició no existeix. Si es 

desenvolupa un aprenentatge dialògic entre iguals, l’aprenentatge instrumental 

augmenta, es posen en pràctica totes les dimensions de la intel·ligència 

humana i les habilitats comunicatives dels alumnes, i es fomenta la reflexió de 

les pròpies aportacions i la dels demés.  

5. Creació de sentit: Partint de la idea de Creació de Sentit de Flecha (1997) 

trobem que la societat actual està acostumada a viure en un sistema que 

determina les pròpies vides. Però si partim de l’aprenentatge dialògic podem 

aconseguir una transformació, recuperar el sentit. Per a fer-ho, l’educació ha de 

fomentar l’ensenyament mitjançant la comunicació de tu a tu entre les 

persones, construint espais educatius on es fomenti el diàleg, el respecte, la 

solidaritat, etc. D’aquesta manera el sentit torna  a sorgir perquè  les relacions 

amb les persones i el nostre entorn les dirigim nosaltres mateixos (p. 35-36). 

6. Solidaritat: “Diverses teories i pràctiques educatives afirmen que la 

democràcia, la igualtat, la pau o la llibertat sexual són més desitjades que la 

dictadura, la desigualtat, la guerra o la violació, i que l’educació ha de treballar 

a favor de les primeres i en contra de les segones.” (Flecha, 1997, p.39 ). 

Partint de la idea de solidaritat d’ Aubert et al. (2004) observem que mitjançant 

l’aprenentatge dialògic i el diàleg igualitari permeten la inclusió de tothom dins 

la pràctica educativa, independentment de l’estatus social o econòmic de a 

persona. A més, amb aquestes pràctiques es treballen valors com la solidaritat, 

el respecte, el compromís, el companyerisme,... per tant, és una bona 

metodologia per fomentar la solidaritat entre els ciutadans.  
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7. Igualtat de diferències: Aquest principi és un dels més respectats i 

importants pels membres de les tertúlies perquè per als participants la igualtat 

de les persones és un dret fonamental i tothom té dret a ser i a viure de manera 

diferent. Segons afirmen Aubert, Garcia, i Racionero (2009) “la igualtat de 

diferències implica superar les creences on la diversitat és un obstacle per 

aprendre. Davant la diversitat creixent de l’alumnat, el professorat contínuem 

caracteritzantnos per la nostra homogeneitat. Una de  les millors formes de 

trencar amb aquesta homogeneitat és introduir al centre educatiu i a la propia 

aula la diversitat que el professorat no pot aportar. En aquest sentit, la inclusió 

de persones de la comunidad amb un perfil diferent al del professorat, amb 

diferents cultures, religions, i llengues, quan la seva inclusió es basa amb la 

igualtat de diferències, contribueixen a la superació del racisme i a millorar 

l’aprenentatge de tots els estudiants.” (p.137). 

Després de veure la part metodològica de les TLD, en el següent punt, es descriurà el 

desenvolupament d’aquestes, explicant tot el procediment que s’ha de seguir per tal 

de realitzar una TLD. 

  

3.4.2 Com es realitzen les TLD 

 

Per a fer una sessió de TLD s’han de seguir uns passos que tothom ha de complir. Tot 

seguit es descriu aquest procés: 

 

Abans de començar la sessió s’ha de tenir present els principis bàsics de les 

tertúlies; igualtat, respecte, torn de paraula, col·laboració, etc. Un cop es tenen 

aquests principis assolits ja es pot començar la sessió, ja que no es necessari tenir un 

coneixement literari, ni ser un grup molt nombrós, la única cosa que és imprescindible 

és voler aprendre i compartir coneixement. 

A l’hora d’iniciar la tertúlia literària dialògica, el grup es reuneix cada setmana 

en una sessió de dues hores. El número de persones del grup, la durada i 

temporització de les sessions canvia en funció de cada tertúlia, però s’acostuma a 

tenir uns vint/trenta participants.  

El primer pas és que, entre tots els assistents a la tertúlia, s’escull un llibre i 

s’acorda les pàgines que llegiran per aquella setmana. Aleshores, cada participant 

llegeix a casa les pàgines que li corresponen i al dia següent es reuneixen per dialogar 

el contingut que sorgeixi en la lectura.  
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A continuació, el diàleg s’efectua de la següent manera: cada participant 

exposa el paràgraf (llegit a casa) que li hagi cridat l’atenció (mínim un) i expressa als 

demés les sensacions que li ha aportat aquell paràgraf i el per què de l’elecció. 

L’objectiu és que a través del diàleg i les aportacions de cada membre es formi un 

canvi enriquidor de coneixements que en construeixi de nous. L’aprenentatge dialògic 

inclou l’aprenentatge instrumental decidit per les persones participants. És a dir, 

aquest fet els impulsa a buscar dades, èpoques, estils de vida, influències i contextos 

històrics dels autors. .  (Pallarés, 2004. p.11)  

En l’execució d’una sessió de TLD algú assumeix el rol de moderador 

(acostuma a ser el professor/a) amb la idea d’afavorir una participació igualitària entre 

tots els membres dins del diàleg. El moderador és l’encarregat de donar la paraula i es 

considera un més a la tertúlia, és a dir, no pot imposar la seva opinió sinó que ha de 

deixar que les altres persones aportin el seu punt de vista, i entre tots dialogar per 

arribar a unes conclusions. (Ruiz i Pulido, 2012. P.1) 

 

3.4.3 Aportacions en l’aprenentatge i la prevenció dialògica dels conflictes 

 

Les TLD contribueixen en diferents factors a l’aprenentatge i en la prevenció dialògica 

dels conflictes.  Pel que fa a les aportacions que s’estableixen en l’aprenentatge 

podem observar el següent: en primer lloc, ajuden a que l’alumnat participi activament 

en el procés de construcció del propi coneixement a través del diàleg igualitari. En 

segon lloc, s’estableix una comprensió dels textos compartida de manera que la 

incorporació de diferents opinions, experiències i cultures genera una comprensió que 

va més enllà de la que una persona podria aconseguir individualment. En tercer lloc, la 

interacció amb els altres augmenta l’aprenentatge, ja que seguint la idea de Vygotsky 

(1989) sobre el lligam del desenvolupament cognitiu amb l’entorn sociocultural, veiem 

que hi ha d’haver una transformació de l’entorn per augmentar l’aprenentatge. En 

quart lloc, s’aconsegueix fomentar la lectura a aquells alumnes que no els agradava o 

no tenien l’hàbit de fer-ho i al mateix temps s’aconsegueix augmentar l’autoestima dels 

alumnes a partir del diàleg i del tracte per iguals. En cinquè lloc,  es crea un sentit lògic 

per la lectura gràcies a treballar de manera dialògica amb persones d’altres cultures i 

de diferents edats, aconseguint una motivació pel lector. A més, llegint obres 

clàssiques no només s’aprenen habilitats de comprensió lectora sinó que s’amplien els 

continguts curriculars a traves de la lectura dialògica (aportacions dels participants); hi 

ha un enriquiment en vocabulari, expressions,... En últim lloc, les relacions mestre-

alumne canvien, s’estableix una interacció igualitària on ningú es inferior ni superior. 

Així doncs, les valoracions són escoltades i es tenen en compte, tots es poden ajudar, 
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adquireixen vocabulari... el fet de fonamentar el diàleg, contribueix a desenvolupar 

valors com la convivència, el respecte, la solidaritat... (Aguilar, Alonso, Padrós, i 

Pulido, 2010). 

 

Pel que fa a la prevenció dialògica dels conflictes i de la importància que aquests 

tenen dins del projecte de Comunitats d’Aprenentatge cal tenir present les aportacions 

fetes per un estudi sobre la prevenció de conflictes dins dels projecte de Comunitats 

d’Aprenentatge dirigit per Flecha i Garcia (2007) on s’afirma que actualment un dels 

problemes principals que hi ha a les escoles és la violència i els problemes de 

convivència amb la comunitat. D’acord, amb les bases teòriques del projecte de 

Comunitats s’ha demostrat que és possible el canvi gràcies a la transformació cultural i 

social del centre, al treball a partir del diàleg i de l’aprenentatge dialògic.  En primer 

lloc, seguint amb l’estudi esmentat anteriorment, veiem com el fet que s’estableixi una 

transformació social i cultural implica una reorganització dels espais i al mateix temps 

una transformació de les relacions amb tota la Comunitat. Això fa que tant els resultats 

acadèmics com les relacions socials millorin i s’aconsegueixi una millora en la 

convivència. En segon lloc, fixant-nos amb la idea de Flecha i Vargas (2000) el diàleg 

suposa una forma de relació entre les diferents cultures i un camí cap a la superació 

de les desigualtats i exclusions. Si s’utilitza el diàleg en comptes de la violència 

aconseguirem que a l’escola s’evitin els conflictes i es parteixi d’una resolució 

mitjançant el diàleg, en concret, el diàleg igualitari, on tothom té dret a opinar i és 

respectat independentment de la seva procedència cultural. En darrer lloc,  

l’aprenentatge dialògic s’orienta cap a la igualtat i el respecte de les diferències cap a 

l’alumnat, aconseguint interaccions amb totes les persones que estan a l’aula i 

compartint diverses opinions i punts de vista. Això sí, respectant i comprenent el que 

les demés expliquen.  

 

Un cop hem vist els fonaments del funcionament de les TLD vegem més en detall en 

les TMD. 

 

3.5 Les Tertúlies Musicals Dialògiques 

 

Chaib (2006) explica que la primera Tertúlia musical que es va realitzar va ser a 

l’escola de persones adultes La Verneda de Sant-Martí, de Barcelona, l’any 2003. A 

partir d’aquí, s’ha anat expandint a altres centres com ara: l’Associació Cultura Viva 

Santboiana ( Sant Boi de Llobregat) i l’Escola de persones adultes Jaume Tusset 

(Ripollet). 
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Castro (2006) explica que les Tertúlies Musicals Dialògiques són una  metodologia per 

treballar l’audició (obres clàssiques) a les aules partint dels principis bàsics de 

l’aprenentatge dialògic, en concret es basa en els fonaments teòrics de les Tertúlies 

Literàries Dialògiques. Tenen la mateixa metodologia i característiques molt similars, 

ambdues serveixen per comunicar-nos, es treballen valors, el respecte, les 

experiències i vivències personals, els sentiments, les idees, es comparteix 

coneixement, es parteix del diàleg igualitari, etc (Confapea, 2011).  

 

“A la Tertúlia musical, mitjançant el diàleg igualitari entre totes les persones 

s’obra un univers poc explorat però amb un gran potencial. Aprofundir en la 

música és una gran aventura.” (Confapea, 2015) 

 

De la mateixa manera que a les TLD es treballen els clàssics universals de la 

literatura, a les TMD també s’utilitzen obres clàssiques com ara: La flauta màgica de 

Mozart, Les quatre estacions de Vivaldi, Sonates de Bach, La novena simfonia de 

Beethoven, etc. 

 

3.5.1 Funcionament de les TMD 

 

Com hem apuntat, el funcionament de les Tertúlies Musicals segueix la mateixa 

dinàmica i organització que les Tertúlies Literàries Castro ( 2006). Si traslladem 

aquests conceptes, podem escriure el funcionament d’una TMD de la següent manera: 

 

 En primer lloc, cada participant escull una melodia o una cançó d’estil clàssic 

per poder fer un recull amb les de tots els participants i gravar-les en un CD-

ROOM. Aquest serà repartit a cada un dels participants.  

 En segon lloc, cada setmana decideixen quantes audicions hauran d’escoltar a 

casa per a la propera sessió. Un cop fet, han de pensar amb algun fragment i/o 

fer algun comentari sobre algun aspecte en concret que els hagi agradat, o els 

hagi cridat l’atenció per alguna cosa. 

 En tercer lloc, per iniciar la sessió, parlen sobre elements i aspectes que els 

hagi interessat o hagin trobat curiós sobre l’autor i l’obra que han d’escoltar. 

 En quart lloc, tot el grup escolta l’audició. 

 En cinquè lloc, s’inicia el moment en el qual s’estableix el diàleg igualitari, cada 

participant pot donar el seu punt de vista sobre alguna cosa que li hagi cridat 

l’atenció de l’obra, ja sigui un record, una emoció, un moment històric, etc. El 
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coordinador/a es l’encarregat d’organitzar el grup per tal d’evitar possibles 

conflictes. (Confapea, 2011). 

 

Amb tot això, veiem que el funcionament de les TMD tenen les mateixes bases 

teòriques i de funcionament que les TLD.   

Per tal d’aprofundir en el coneixement de les TMD en el següent apartat s’exposa 

l’estudi de cas que centra aquesta investigació.  
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4. Metodologia  

 

4.1. Enfocament metodològic 

Aquesta investigació s’emmarca dins del paradigma interpretatiu amb l’objectiu 

d’analitzar, mitjançant l’ estudi de cas de l’escola d’adults La Verneda de Sant Martí, si 

es possible dur a terme les Tertúlies Musicals Dialògiques a les aules d’educació 

primària.   

- Context de la recerca 

L’escola d’adults de la Verneda de Sant-Martí va néixer com a Comunitat 

d’aprenentatge a finals dels anys setanta, gràcies a la col·laboració dels veïns i les 

veïnes del barri de la Verneda i al voluntariat, que van fer possible aquesta 

transformació. La situació del barri en aquells moments era desfavorable, ja que tenien 

mancança de serveis a causa de la situació i la població que hi vivia. La majoria de les 

persones que vivien en aquest barri, eren persones analfabetes, sense estudis 

acadèmics i amb un baix nivell de la llengua catalana, així com també amb mancances 

econòmiques i possibles riscs de desigualtat social. Però, no tot era negatiu, tenien 

coneixements i sabers pràctics i culturals que van ser la base dels processos 

d’aprenentatge. Des dels seus inicis, l’escola parteix d’un ensenyament guiat pels 

principis d’igualtat i democràcia. Al 1986 es van crear dues associacions Àgora (mixta) 

i Heura (només dones), gràcies a aquestes i al treball cooperatiu fan possible que 

l’escola sigui un projecte social, cultural i educatiu. En quan als serveis que ofereixen 

en són varis, nosaltres ens centrarem amb les Tertúlies Dialògiques, ja que aquesta 

escola imparteix tant les literàries com les d’art i musicals. ( Escola d’Adulta La 

Verneda de Sant Martí, 2015). 

 

- Instruments de recollida i anàlisi de dades  

Seguint a Pickard (2007) els components essencials en una recerca qualitatva són els 

següents: “revisió de la literatura, marc teòric, treball de camp en un entorn natural, 

utilitzar l’instrument humà, mostreig intencional, tècniques de recollida de dades 

apropiades, anàlisis inductius, repetició d’activitats, teòria fonamentada, resultats 

negociats i la formació d’una hipòtesi de treball provisional, transferència dels resultats 

sobre la base del’ context.” (p. 14) 

Partint de les aportacions fetes per Pickard i la literatura sobre metodologies 

qualitatives, per recollir les dades de la nostra recerca s’ha utilitzat dos instruments: 

l’observació directa i a partir d’aquesta l’entrevista semiestructurada. Escollim aquests 

dos instruments, ja que permeten fer un anàlisi més directe on l’investigador  està 

present en el moment de l’acció i veu en directe el que passa en el lloc d’estudi. 
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Aquest tipus d’enfocament és propi d’estudis qualitatius i on existeix poca tradició de 

recerca prèvia sobre el fenomen objecte d’estudi.  

 

- L’observació 

Respecte els instruments utilitzats, Miguélez (2006) parla d’observació referint-se a “ la 

tècnica clàssica primària i més utilitzada pels investigadors qualitatius per adquirir 

informació. Per fer-ho, l’investigador viu el màxim amb les persones o grups que vol 

investigar, compartint els seus usos, costums, estils i modalitats de vida. Per 

aconseguir això, l’investigador ha de ser acceptat per aquestes persones, i només ho 

serà en la mesura que sigui percebut com “una bona persona”, franca, honesta 

inofensiva i digna de confiança. Al participar amb les seves activitats corrents i 

quotidianes, va prenent notes de camp realitzades al lloc dels fets o tan aviat com sigui 

possible. Aquestes notes són, després, revisades periòdicament amb la finalitat de 

completar-les (en el cas que no ho estiguin)i, també, per reorientar l’observació i 

investigació”. A més, tenint en compte les consideracions de Martinez (2001), quan 

fem una observació participant no només utilitzem l’instrument de l’entrevistador com a 

tal, sinó que hi ha altres instruments per recollir dades que són necessaris com ara; el 

diari de camp, quaderns de notes, quadres de treball, mapes, mitjans audiovisuals, 

guies d’observació, l’enquesta i l’entrevista.  

 

- L’entrevista 

En aquest treball s’ha utilitzat, com s’ha esmentat anteriorment, l’entrevista com a 

tècnica de recollida de dades, que té com a objectiu segons Meneses i Rodriguez 

(2011)“recollir informació d’un participant sobre un objecte d’estudi determinat, a partir 

de la seva interpretació de la realitat” (p.34).  

L’entrevista la podem entendre partint de la definició de Duran, Cambrón, i Jané 

(2006) quan diuen que “és una situació social, una conversa, en la qual la persona 

entrevistada és un subjecte i qui interroga és un professional que es proposa una sèrie 

d’objectius. En tota entrevista, l’entrevistador és qui pren la iniciativa. Tanmateix, el 

protagonista és l’entrevistat” (p.153). Ara bé, segons la finalitat de la investigació es 

recomanable utilitzar un tipus d’entrevista o un altre, és a dir, escollirem un tipus d’ 

entrevista depenent del nostre propòsit. En aquet cas, s’ha utilitzat el model 

d’entrevista semiestructurada amb l’objectiu d’aconseguir que les respostes de les 

entrevistes fossin més completes i obertes on l’entrevistat pogués donar el seu punt de 

vista obertament. Per tal de poder dissenyar i dur a terme l’entrevista s’han tingut en 

compte les set etapes descrites per Kvale (1996) durant el procés d’investigació. 
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Aquestes són: escollir el tema i el disseny, entrevistar, transcriure, analitzar, verificar i 

reportar. 

Quant al procediment de la investigació, ha estat llarg i intens. A continuació es poden 

veure les diferents fases amb una breu explicació. En primer lloc, seleccionar el tema 

escollit per a iniciar la investigació, inicialment es va cercar informació teòrica per 

redactar la primera part del treball. En segon lloc, la investigadora es va informar dels 

diferents instruments per recollir les dades i va escollir l’observació participant utilitzant 

l’entrevista perquè era l’instrument que s’ajustava més a les característiques de la 

recerca. En tercer lloc, un cop tenia el marc teòric fet i l’instrument escollit, es van 

formular les preguntes de les entrevistes (annex 1) per poder fer-les i a redactar la 

carta de presentació via e-mail a dues escoles d’adults on practiquessin Tertúlies 

Musicals Dialògiques. De les dues escoles identificades inicialment (Jaume Tosset de 

Ripollet i La Verneda de Sant Martí de Barcelona) només es va poder recollir dades 

d’una per motius organitzatius del centre i de la investigadora. Per això, els casos ha 

analitzar s’han reduït a només un cas. Hauria estat enriquidor poder fer ambdós 

escoles per tal de fer un estudi comparatiu, malgrat tot, pensem que l’estudi d’un únic 

cas ens és útil per respondre als nostres objectius i obtenir nou coneixement d’un 

fenomen relativament poc estudiat. En tot moment es va demanar permís per gravar i 

utilitzar la informació obtinguda pel treball d’investigació, i sense cap problema es van 

realitzar les entrevistes, d’una durada aproximada de 20 a 30 minuts cadascuna i es 

va poder participar en una tertúlia per poder fer l’observació. En quart lloc, una vegada 

fetes les entrevistes es van transcriure i es va fer el buidatge d’aquestes ( annex 2) per 

posteriorment, fer-ne l’anàlisi. En últim lloc, un cop fet tota la recollida de dades, tot el 

buidatge de les entrevistes i tot l’anàlisi, es van redactar les conclusions relacionant 

l’anàlisi de les dades amb el marc teòric. A més, al final s’ha considerat interessant fer 

una recomanació per tal d’intentar apropar les Tertúlies Musicals Dialògiques a 

l’educació primària. 

 

4.2. Recollida de dades 

 

Com s’ha esmentat a l’apartat anterior, per tal de poder realitzar una investigació sobre 

algun tema és necessari fer un recull de les dades sobre el tema a investigar, i per fer-

ho es necessita utilitzar un o diversos instruments que ens ho permetin. Per tant, un 

cop explicats els tipus d’instruments utilitzats per a fer la recollida de dades, es pot 

observar, a continuació, la informació recollida sobre les característiques dels 

participants els quals van ser entrevistats per tal de poder entendre millor els resultats 

obtinguts.  
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D’una banda, les entrevistes que es van realitzar al centre d’adults de La Verneda de 

Sant Martí a Barcelona van ser 6 (tres als participants de la tertúlia i tres a docents). El 

perfil dels entrevistats era bastant diferent d’uns als altres; els docents entrevistats 

tenen 30-40 i d’altres més 50. Per tant si els resultats de les entrevistes fossin molt 

diferents es podria entendre, ja que la diferència d’edat entre un docent i l’altre és 

bastant àmplia i això pot influenciar a l’hora de tenir una visió o una altra sobre el tema 

en qüestió. Entre els tres docents hi ha grans diferències. En primer lloc, s’ha 

entrevistat a una de les docents veteranes sobre el tema de les tertúlies dialògiques 

(docent 2), porta catorze anys participant-hi a partir del contacte amb FACEPA 

(Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes) i del centre 

d’adults La Verneda de Sant Martí. En segon lloc, el docent d’edat més pròxima a 40 

anys (docent 2) és un professional de la música i només es mou en aquest àmbit. 

Només realitza classes a persones adultes i no té experiència docent amb infants. Per 

tant, la seva visió segurament serà més teòrica i més tècnica respecte la dels demès 

docents. I per últim, la dinamitzadora de les tertúlies amb edat pròxima als 70 anys ( 

docent 1) està molt involucrada amb tot el projecte de Comunitats d’Aprenentatge i 

sobretot, amb les Tertúlies Dialògiques i tot el que comporten. I Pel que fa als 

participants, n’eren tres, tres dones, entre els 50-70 anys, les tres molt eixerides i amb 

facilitat de paraula, tota l’estona volien parlar sobre les tertúlies, sobre la importància 

del diàleg i el torn de paraula, etc. Cap d’elles té coneixements musicals a banda dels 

que ensenyen a l’escola, els únics coneixements que actualment tenen són els que 

han adquirit durant la participació de les sessions de les tertúlies.  

Per altra banda, l’observació es va realitzar durant el desenvolupament de la sessió de 

la Tertúlia Musical dialògica. Aleshores, mentre la tertúlia s’anava realitzant la 

investigadora anava fent aportacions i al mateix temps observava participant en 

aquesta fent preguntes, donant aportacions personals sobre la melodia escoltada, etc.  
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5. Pla de treball i Cronograma 

Quan a la planificació de la investigació, s’ha seguit un pla de treball, que a 

continuació es mostrarà, on queden reflectides les tasques realitzades durant tot el 

procés.  

 

 Tasques realitzades  

Maig 2014 Determinar el tema del treball d’investigació.  

 

Setmana 1  

Del 20 de 

novembre fins 

el 20 de 

desembre 

Cerca bibliogràfica. 

Tutories amb la tutora de la universitat per fer el seguiment del 

treball. 

Redacció del marc teòric. 

 

Setmana 2 

Del 12 al 16 de 

gener. 

Redacció del marc teòric. 

Cerca d’informació bibliogràfica per poder realitzar les entrevistes. 

 

Setmana 3 

Del 19 al 23 de 

gener. 

Cercar centres de persones adultes que fossin Comunitat 

d’Aprenentatge i practiquessin les Tertúlies Musicals Dialògiques.  

 

Posar-me en contacte amb els centres per demanar cita. 

Setmana 4 

Del 26 al 30 de 

gener. 

Confeccionar el disseny de les entrevistes amb l’ajuda de la 

bibliografia cercada i el marc teòric del treball. 

Setmana 5 

Del 16 al 20  de 

febrer. 

Consultar la disponibilitat dels dos centres identificats; L’escola 

d’adult La Verneda de Sant Martí de Barcelona i l’escola d’adults 

Jaume Tosset de Ripollet.  

Setmana 6 

Del 23 al 27 de 

febrer. 

Visita de l’escola d’adults la Verneda de Sant Martí (Barcelona) i 

realització de les entrevistes als participants després d’una sessió 

de Tertúlies Musicals Dialògiques. 

Observació directa i participació d’una sessió de Tertúlies Musicals 

Dialògiques a l’escola La Verneda de Sant Martí. 

Setmana 7  

Del 9 al 13 de 

març.  

Transcripció de les dades obtingudes a l’entrevista.  

 

Setmana 8 

Del 16 al 20 de 

Buidatge de les entrevistes. 
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març. 

Setmana 9  

Del 30 de març 

al 5 d’abril. 

Anàlisi dels resultats obtinguts a partir de l’instrument 

d’investigació. 

Setmana 10 

Del 6 al 18 

d’Abril. 

Interpretació dels resultats. 

Elaboració de conclusions. 

  



28 

 

6. Resultats  

 

Una vegada feta la recollida de les dades i el buidatge de les entrevistes, es va dur a 

terme l’anàlisi. S’ha organitzat i reduït la informació de les entrevistes, extraient el més 

important, rellevant i significatiu. La informació s’ha agrupat en quatre categories: els 

coneixements nous, el trencament de l’elitisme cultural, el treball dels valors i 

l’aplicació de les TLM a l’educació primària. Cada categoria es desglossa en tres 

apartats: visió dels participants, dels educadors i de l’observador.  

 

- Coneixements nous: s’estableix un aprenentatge instrumental, on els 

participants adquireixen nous coneixements a partir de l’aprenentatge voluntari 

i mitjançant el diàleg, especificant el què volen aprendre amb l’objectiu de 

millorar alguns aspectes de la vida d’aquella persona, com ara el nivell 

d’estudis musicals, aprendre coses noves i ampliar el seu coneixement cultural. 

 

o Participants de les tertúlies 

Segons l’anàlisi de les respostes dels participants de la tertúlia, es pot observar 

com en tots els casos hi ha hagut un aprenentatge de nous coneixements. És 

més, dues de les participants no tenien cap tipus de coneixement musicals i, 

després de participar a les tertúlies, durant un any com a mínim, ja noten una 

evolució positiva en aquest camp. Aprenen així, continguts tècnics i específics 

de l’àrea, com ara: el coneixement de l’existència de compositors musicals de 

segles anteriors i al mateix temps l’aprenentatge de les característiques del 

període del compositor, la identificació de certs instruments musicals durant 

l’escolta d’una audició, i la identificació de conceptes musicals com per 

exemple la intensitat fort/fluix, els “creixendo i decreixendo”, la durada 

llarga/curta, la diferència entre melodia/cançó i la diferència de quin instrument 

és el principal d’una audició i quins poden ser els secundaris. Vegem un 

fragment de la resposta d’ una de les participants: 

 

“He millorat amb aspectes més acadèmics, per exemple; he aprés quan 

una melodia és més rapida o lenta, quan creix o decreix ( 

creixendo/decreixendo), estic aprenen a interpretar de quina època és una 

melodia partint dels seus instruments, etc”. (participant 2). 
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o Educadors  

Quan a la visió més professional, els docents fomenten la pràctica d’aquestes 

tertúlies, ja que creuen i han pogut observar i experimentar com aquestes 

ajuden a l’hora de l’adquisició de coneixements. Segons l’anàlisi de les 

entrevistes, es pot observar que els educadors pensen que la música clàssica 

treballada mitjançant la metodologia de les tertúlies dialògiques és l’estil 

musical que més sentiment transmet i el que ens permet tractar temes externs 

a la música partint del diàleg igualitari i la reflexió. Vegem un exemple extret de 

les entrevistes: 

 

“ S’acaba parlant per exemple: dels autors, de les èpoques, de les 

nacionalitats, entre d’altres, més tots relacionant en el mateix tema, que 

es la musica. Per tant, puc dir que cada dia s’aprenen coses noves, 

encara que no siguis un expert en la matèria”. ( docent 1) 

 

Tenint en compte la seva experiència com a docents, queda clar que els 

participants canvien la seva visió cap a aquest estil musical; anant a concerts 

de musica clàssica, escoltant aquest tipus de música a les hores d’oci, etc. Els 

educadors veuen que hi ha un progrés en el procés d’ensenyament 

aprenentatge dels participants a partir de les reflexions i comentaris que 

s’estableixen durant el desenvolupament de les sessions, ja que a mesura que 

van passant els dies, observen com el llenguatge, el vocabulari i les 

expressions dels participants canvien i adopten una maduresa en tots aquests 

àmbits que a l’inici no tenien, o no expressaven. 

  

o Observació 

Després de fer el buidatge i veure les diferents respostes, tant les visions dels 

entrevistats com les dels educadors, s’ha pogut constatar que en la majoria 

dels casos, mitjançant la realització de les Tertúlies Musicals Dialògiques hi ha 

un aprenentatge de coneixements musicals nous que a priori no hi eren. S’ha 

pogut observar  varis aspectes, un d’ells és el paper que adopten els 

participants, ja que és actiu durant tota la durada de la sessió, són 

responsables directes dels seus aprenentatges gràcies a aquesta participació 

tan directa. Un altre punt a tenir present és, com alguns participants analfabets 

o amb baixos nivells acadèmics, adquireixen coneixements musicals amb 

facilitat i de manera significativa, com per exemple: el desenvolupament de 

l’escolta, la identificació de diferents instruments dins d’una audició i distinció 
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d’instruments segons la seva agrupació (de vent, de fusta, de percussió...). Ara 

bé, a l’hora d’aprendre ens trobem amb diferents ritmes d’aprenentatge 

depenent de cada persona. A més s’ha de tenir en compte que cada individu 

parteix d’una formació musical segons la seva experiència vital que el permet 

expressar uns sentiments diferents als dels altres. Quan es  realitzen les 

tertúlies l’objectiu principal no és aprendre només coneixements musicals, sinó 

que també es pretén adquirir-ne d’altres en relació amb la societat que ens 

envolta, amb els valors, etc. Així com esdevenir una activitat d’enriquiment 

personal on es gaudeixi del poder compartir sentiments i emocions mitjançant 

la pròpia opinió i la dels altres.  

 

- Trencar amb l’elitisme cultural: les tertúlies musicals dialògiques trenquen 

amb les diferències culturals i amb les barreres socials, fent partícip a tots els 

membres voluntaris en aquestes sessions. En aquest sentit es poden 

considerar una bona estratègia per fer minvar les desigualtats i les exclusions 

socials. 

 

o Participants 

Quan es participa en una tertúlia musical dialògica es pot tenir una actitud 

d’inseguretat a causa de la manca de coneixements en aquesta àrea, però 

realment, quan les persones s’endinsen i hi participen, es pot observar com els 

participants canvien la seva visió més negativa i amb inseguretats cap a una 

visió positiva i amb una perspectiva de la vida més oberta i més respectuosa 

cap als demés. Podem veure’n una mostra en el fragment següent: 

 

“he après a perdre la vergonya, a respectar el torn de paraula i entendre 

que no tothom veu la música de la mateixa manera i que les experiències 

viscudes influencien amb aquesta percepció.” ( participant 3) 

 

Hi ha força diversitat cultural, tothom hi pot participar sense tenir en compte la 

cultura, el nivell d’estudis, l’estatus socio-econòmic,... aquesta diversitat fa que 

els participants es senten segurs i inclosos dins del grup. 

 

o Docents 

La visió dels docents sobre l’etilisme cultural és molt similar a la dels 

participants i a la de l’observadora. Els docents són conscients i fomenten la 

participació a les tertúlies de tothom i per a tothom, on ningú se senti desplaçat, 
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fomentant una educació integradora i inclusiva. Queda reflectit que l’alumnat 

que tenen, en la majoria dels casos, és d’un nivell de coneixements acadèmics 

baix a causa de la falta d’oportunitats per estudiar, per una mala situació 

econòmica o per alguna altra qüestió. Però, aquests motius no són obstacles 

per poder assistir a les tertúlies musicals dialògiques, com bé diuen els docents 

entrevistats, els participants aprenen coneixements acadèmics relacionats amb 

el tema de la música, però també n’aprenen de relacionats amb els valors i 

amb la vida en general, partint sobretot del diàleg entre iguals i defugint de les 

diferències tant culturals com econòmiques o socials.  

 

o Observació 

Des de la mirada d’observadora participant, s’ha pogut constatar que per 

assistir a les sessions de tertúlies musicals dialògiques no hi ha cap requisit 

que exclogui a ningú, ans al contrari, és una metodologia que fomenta la 

inclusió dins l’aula i potencia la diversitat en tots els àmbits. L’únic requisit que 

demanen és tenir la voluntat d’aprendre i voler compartir les seves emocions i 

experiències amb els altres companys. És interessant conèixer el treball que es 

realitza quant a la diversitat i al trencament de barreres, ja que la 

heterogeneïtat és un dels punts claus per a que tot això funcioni, ja que permet 

conèixer, compartir, debatre i aprendre diferents visions de la vida, d’altres 

costums culturals,... Finalment, s’ha pogut observar com tots els participants 

eren conscients que tenien les mateixes oportunitats que els altres a l’hora de 

donar l’opinió.  

 

- Els valors: són un tema clau en les TMD, són elements que es tenen presents 

durant tot el procés i es fomenten de manera significativa, fomentant la 

transformació social.  

 

o Participants 

S’ha pogut interpretar informació diversa respecte els valors que s’aprenen i es 

treballen a l’hora de participar en alguna tertúlia musicals dialògica. Per una 

banda, s’estableix un canvi de perspectiva respecte la música, ja que en els 

tres casos entrevistats s’ha pogut veure que gràcies a les tertúlies han 

començat ha agafar gust en escoltar música clàssica, cosa que anteriorment no 

feien. A més, a part de fomentar el gust per aquest estil musical, els 

participants s’ho passen bé i gaudeixen de les sessions. Per altra banda, els 

participants expliquen l’ambient favorable que s’estableix, on tothom respecta 
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als companys; les seves opinions, reflexions, etc. I on el torn de paraula és un 

element clau que s’ha de respectar i que tots els participants han d’utilitzar si 

volen dir quelcom. A més a més, es crea un ambient de respecte i de confiança 

que permet als participants abandonar la vergonya i obrir-se als altres amb més 

facilitat. Finalment, els sentiments i les emocions no es deixen de banda, sinó 

que també ho treballen i hi ha llibertat d’expressió perquè cadascú experimenti 

al màxim en aquella sessió. Tot seguit vegem un exemple d’una resposta d’una 

de les participants: 

 

“ He aprés a respectar el torn de paraula i entendre que no tothom veu 

la música de la mateixa manera i que les experiències viscudes 

influencien amb aquesta percepció.” (docent 3). 

 

o Docents 

Des de la mirada dels docents, es pot constatar l’enorme tasca que fan per 

treballar els valors. Tenen en compte els aspectes emocionals i expressius dels 

participants, fent que gaudeixin al màxim i puguin compartir amb els companys 

les pròpies emocions a partir del diàleg sense por a ser exclosos ni ha ser 

marginats per tenir un tipus de pensament diferent a la majoria.  Tot seguit es 

mostra un fragment de l’entrevista realitzada a un dels docents:  

 

“Els alumnes gaudeixen ja que poder expressar lliurement el que el hi transmet 

la peça, això comporta a una diversitat d’emocions que son comentades per 

tots els membres. I com deia abans, s’acaben parlant més temes, com els 

noms dels compositors, obres alternatives, les èpoques quan van ser 

composades i com aquests molts més temes, podríem dir de cultura general.” 

(docent 1). 

 

o Observació 

En el decurs de l’observació que es va poder fer durant una sessió, no van 

aflorar tots els valors que els participants explicaven que treballaven, ja que tot 

això no es treballa en un dia, sinó que és la suma i acumulació de molts. Tot i 

això, es va poder observar com treballaven la igualtat, la llibertat d’expressió i la 

solidaritat. Respecte la igualtat, quedava clar la utilitat que en feien simplement 

amb el fet de facilitar l’entrada a tothom, sense mirar ni l’edat, el sexe, la 

procedència, la posició social, etc. I també amb la importància que donen a 

totes les aportacions que fan els participants, tractant-los per igual i sense 
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diferències. Pel que fa a la llibertat d’expressió, dins de la sessió, tothom és 

lliure d’expressar el que en aquell moment sent o ha sentit a casa a l’escoltar-

ho prèviament, sempre i quan es tingui en compte el respecte i no es perdin els 

modals. I sobre la solidaritat, es pot observar com els participants quan parlen i 

dialoguen es respecten i s’ajuden entre ells. S’estableix una transformació 

social, aconseguint una millor autonomia dels participants, adquirint nous 

coneixements i fent possible una transformació de l’entorn que farà que la 

convivència acabi fent que les persones es respectin i es tractin per iguals.  

 

- Tertúlies musicals dialògiques a l’educació primària. Es podria dir que 

l’aproximació i la coneixença de els TMD a l’educació primària és un dels 

temes clau de la investigació. Tal i com s’ha explicat en apartats anteriors, 

l’aproximació a les TMD a l’educació primària no ha estat possible degut a la 

inexistència, fins al moment, d’aquest tipus d’experiències. Tot i així s’ha 

considerat interessant preguntar als docents el seu punt de vista sobre les 

possibilitats d’aplicar aquestes tertúlies als infants. Els resultats d’aquest 

apartat, per tant, es basen exclusivament en opinions personals que caldria 

contrastar més endavant amb iniciatives reals que ho hagin pogut dur a terme. 

 

o Docents  

Segons l’anàlisi de les dades obtingudes, trobem dues visions diferenciades 

dels entrevistats, d’una banda n’hi ha que estan a favor de dur a terme les 

Tertúlies Musicals Dialògiques a l’educació primària i d’altra n’hi ha que opinen 

el contrari. Respecte els que estan a favor, ho argumenten dient que seria molt 

interessant perquè es treballen aspectes que amb altres metodologies no 

s’aconsegueix, com ara; el treball dels valors, el diàleg igualitari, la 

cooperació,... a més, els temes sobre la vida quotidiana que poden sorgir 

durant la tertúlia poden ser molt interessants i més significatius per als infants, 

ja que es treballen d’una manera més propera a l’infant. Com bé ha comentat 

una de les entrevistades, si a les Tertúlies Literàries Dialògiques els resultats 

són favorables, funcionen i es creen debats interessants sobre problemes 

quotidians dels infants, també ho poden ser les musicals. En canvi, els que 

estan en contra, opinen que podria ser un risc dur-les a terme amb infants 

perquè els debats que poden sorgir són derivats de temes relacionats amb 

problemes de la història o de la experiència personal de cada persona i per 

tant, segons aquest pensament, un infant no pot fer reflexions sobre aquest 

tipus. A més a més, un altre motiu que expressen alguns professionals per no 
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dur-les a terme és la durada de les sessions, ja que és massa extensa per als 

nens i nenes tan petits. Vegem-ne dos exemples de dos docents on es poden 

observar les dues visions: 

“Per suposat, penso que poder dur a terme les tertúlies musicals 

dialògiques amb nens i nenes de primària podria ser molt interessant, 

perquè a part de treballar aspectes musicals, també estarien treballant 

els valors, el treball cooperatiu, el diàleg entre iguals, etc…Quan 

realitzen les tertúlies surten temes interessants, o preocupacions que 

tenen els alumnes que normalment no expliquen i  que segurament si 

no llegissin clàssics universals i no fessin els debats, no sortirien”. 

(docent 1). 

 

“No ho sé, s’hauria de mirar bé, ja que penso que s’ha de tenir una 

experiència prèvia de la vida per poder-la relacionar amb les obres 

clàssiques. A més, potser per als nens/es tan petits/es seria massa 

extens i llarg i se’ls podria fer pesat.” (docent 2) 

 

o Observant 

Des de la visió de l’observant no es pot fer un anàlisi tan complert com amb el 

dels docents, ja que no hi ha hagut la possibilitat d’observar cap sessió amb 

infants, per tant, les reflexions que es treuen són fruit del que s’ha llegit, 

escoltat i dels coneixements de l’observador respecte aquest tema. Per tant, 

tenint en compte tot això, des de l’observació, en aquest cas no participant, el 

pensament és positiu i a favor d’aquesta metodologia, ja que desenvolupa 

molts aspectes positius com ara: coneixements nous, conceptes musicals 

desconeguts, aprenentatge de valors, cooperativisme entre els companys, etc. 

Són molts els elements que hi intervenen i fan que aquesta pràctica sigui 

significativa per dur-la a terme amb infants d’educació primària.  
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7. Discussió 

 

Una de les categories que ha emergit de l’anàlisi del contingut de les entrevistes fa 

referència als coneixements nous que es suposa que s’adquireixen realitzant tertúlies 

musicals dialògiques. Vegem a continuació amb més detall aquest aspecte.  

 

- Coneixements nous  

Per una banda, com s’ha explicat, i d’acord amb el model de Freire (1970) es parteix 

de la idea del trencament del concepte tradicional de l’educació “bancaria” per 

defensar i proposar una pedagogia on el paper de l’alumne és actiu i assumeix la 

responsabilitat del seu propi aprenentatge, es veu que hi ha una relació amb la 

pedagogia utilitzada a les tertúlies musicals dialògiques, ja que s’ha pogut constatar a 

les entrevistes com els participants adopten aquest paper i aquest rol durant el propi 

procés d’aprenentatge.  

Per altra banda, el Programa de Desenvolupament Escolar (School Development 

Program) argumenta que el seu “objectiu no només és l’èxit acadèmic, sinó que també 

ho és el desenvolupament global dels estudiants, ja que els dos estan relacionats i 

tenen igual importància.” El segon, a la importància de la intel·ligència cultural, dient 

que totes les persones en tenim, ja que l’aprenentatge escolar no és l’únic 

aprenentatge que adquirim perquè els individus també aprenem quan estem a casa, a 

la feina, amb un grup d’amics,etc. Són aprenentatges diferents als acadèmics però 

que també permeten aprendre, fent referència al segon principi de l’aprenentatge 

dialògic de Flecha (1997) citat per Aubert et al. (2004). Per tant, relacionant la teoria 

amb la pràctica, s’ha vist que cada individu parteix d’una formació musical diferent 

segons la seva experiència vital que el permet expressar uns sentiments diferents als 

altres. I això no representa un problema per a participar a les tertúlies perquè el que es 

preten amb aquestes sessions és, a banda de tractar els temes musicals, tractar-ne 

d’externs a la música per tal de conèixer i crèixer com a persones partint del diàleg i de 

la reflexió. Una mostra clara és la quantitat de conexiements que han obtingut les 

participants entrevistades des de que han començat a assistir a les tertúlies, ja que 

han passat de ser persones amb baixos nivells acadèmics i sense coneixements 

musicals a tenir uns coneixements musicals tècnics bastant elevats. 

 

Tot seguit, es fa referència al tema del trencament de l’elitisme cultural per tal de veure 

si aquesta metodologia investigada fomenta aquest aspecte durant el 

desenvolupament de les tertúlies musicals dialògiques.  
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- Trencament de l’etilisme cultural 

En primer lloc, quan es tracta de la metodologia de les Tertúlies dialògiques, s’ha de 

tenir present la base de l’aprenentatge dialògic descrit per Flecha (1997) en set 

principis. Un dels set principis, el principi “Diàleg Igualitari” descrit per Aubert, Duque, 

Fisas i Valls (2004) afirma el següent: “el diàleg igualitari es dóna quan totes les 

persones participants, ja siguin professionals de l’educació, administradors, familiars o 

estudiants, tenen les mateixes oportunitats per intervenir en els processos de reflexió i 

de presa de decisions sobre temes educatius rellevants” (p.125-126). Aquestes 

reflexions les veiem quan els docents afirmen que les tertúlies musicals dialògiques 

permeten una participació per a tothom, sense excloure a ningú, fomentant la inclusió 

dins l’aula. Sobretot parteixen del diàleg entre iguals i defugen de les diferències entre 

les persones. Aquesta idea porta a la fonamentació teòrica del cinquè principi de 

l’aprenentatge dialògic, “la Creació de Sentit” quan Flecha (1997)  afirma que 

“l’educació ha de fomentar l’ensenyament mitjançant la comunicació de tu a tu entre 

les persones, construint espais educatius on es fomenti el diàleg el respecte, la 

solidaritat, etc.” (p.35-36) Per tant, queda clar que tan a la pràctica com a la teoria es 

compleixen aquests requisits, els quals són fonamentals i essencials en el projecte.  

En segon lloc, els entrevistats posen especial atenció en la idea que els participants 

tenen llibertat d’expressió, sense por a ser criticats ni marginats per algun altre 

company. Tothom és igual, i no hi ha tractes diferents. Això ho podem relacionar amb 

l’objectiu del programa de Levin (1987) perquè coincideix amb la idea de posar punt i 

final a les diferències tan socials com culturals i posar èmfasi a les expectatives altes 

de l’alumnat, independentment de la seva posició social.  

A continuació, farem referència als valors respecte el tracte que se’ls i dóna dins les 

tertúlies musicals dialògiques.  

 

- Valors  

Els participants demostren adquirir una sèrie de valors que semblen difícils de treballar 

tenint en compte la tipologia de les classes i l’alumnat que hi participa. La raó per 

adquirir aquests valors de manera fàcil, és senzilla, tot això es pot aconseguir 

mitjançant l’aprenentatge dialògic (Flecha 1997), que sorgeix del diàleg igualitari, un 

diàleg entre iguals, on tothom té dret a parlar, a donar el seu punt de vista i a ser 

escoltat. Així mateix, el diàleg ens permet establir una prevenció dialògica dels 

conflictes gràcies al treball sobre la igualtat, la superació de les diferències culturals i 

socials i les diferències acadèmiques. A més, aquest aprenentatge dialògic, transforma 

les relacions humanes de l’entorn, per tant comporta un procés de transformació 
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Aubert, Duque, Fisas, Valls (2004). Aquesta idea la podem veure en l’anàlisi de les 

entrevistes quan es diu que hi ha transformació social i de l’entorn. Ara bé, per acabar 

d’englobar aquest tema, fixem-nos amb la idea de solidaritat d’Aubert, Duque, Fisas i 

Valls (2004) quan afirmen que mitjançant l’aprenentatge dialògic i el diàleg igualitari es 

permet que tothom quedi inclòs dins la pràctica educativa, independentment de 

l’estatus social o l’estat econòmic de la persona. I, que amb aquestes pràctiques es 

treballen valors com la solidaritat, el respecte, el compromís, el companyerisme,... per 

tant, segons aquests autors, és una bona metodologia per fomentar la solidaritat entre 

els ciutadans i la prevenció dialògica de conflictes, podríem dir que és la idea que es 

veu més reflectida en l’estudi de cas, ja que tots els valors esmentats pels autors, 

també ho han estat pels participants, pels docents i per l’observant.  

Havent triangulat la informació recollida de les entrevistes a participants i educadors i 

l’observació, es conclou que s’estableix un aprenentatge instrumental i unes 

aportacions a l’aprenentatge quan es realitzen TMD. Sobre el primer, en trobem 

l’exemple amb una participant de la tertúlia mentre es feia l’entrevista, ja que explicava 

com en una de les sessions que havia participat s’havia parlat d’un tema històric arrel 

d’una pregunta d’un participant respecte l’època del compositor. Respecte el segon, 

s’ha tingut present la fonamentació teòrica de les tertúlies literàries quan s’afirma que 

hi ha diferents aportacions a l’aprenentatge a l’hora de realitzar-les com per exemple: 

una participació activa de l’alumnat en el propi procés d’ensenyament aprenentatge, 

s’aconsegueix fomentar la lectura, en aquest cas la música clàssica, a aquells 

alumnes que no els agradava o no tenien l’hàbit en escoltar música, s’adquireix 

vocabulari, es fomenta el diàleg i es desenvolupen valors de convivència, respecte i 

solidaritat.  
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8. Conclusions 

 

Les conclusions que s’han pogut extreure en aquesta investigació es descriuen a 

continuació. 

La manera d’aprendre és a partir de l’experiència, de la participació activa de l’alumnat 

i del diàleg, elements que fomenten un aprenentatge significatiu. D’altra banda, a part 

d’aprendre continguts musicals, també se n’aprenen d’altres com ara: el treball en 

equip, el treball de valors (solidaritat, respecte, empatia,...), el diàleg entre iguals, etc. 

Durant les sessions poden sorgir temes on les persones (i en el  cas dels nostres 

objectius els infants) els relacionin amb problemes o preocupacions que tenen o han 

tingut, i per tant, és una bona oportunitat i un bon moment per tractar-los partint de la 

música i de la història d’aquesta. Tot i que l’observadora no ha tingut la oportunitat de 

veure una sessió de TMD amb infants de primària, ens atrevim a suggerir, a partir de 

la recerca realitzada, que si les TML funcionen, les musicals que tenen els mateixos 

fonaments teòrics i el seu funcionament és el mateix que les literàries, també han de 

funcionar. Per tant, queda clar que des del punt de vista de l’observadora, les TMD 

poden ser una bona metodologia per dur a terme a l’educació primària.  

Per acabar, m’agradaria fer una breu reflexió personal del que ha significat per a mi 

aquesta investigació i l’elaboració del treball.  

D’una banda, la realització de la investigació m’ha aportat aprenentatges nous que 

desconeixia respecte la metodologia de les tertúlies musicals dialògiques i la seva 

aplicació al centre d’adults La Verneda de Sant Martí. Encara que la meva futura 

professió sigui ensenyar a infants de primària, penso que aquests conceptes i 

coneixements que he aprés em poden ser molt útils, ja que he descobert que utilitzant 

aquesta metodologia a l’aula, els alumnes, en aquest cas els participants, aprenen, 

gaudeixen i es relacionen entre ells partint del respecte, del diàleg i del gust per la 

música. D’altra banda, els resultats obtinguts són favorables i s’han superat 

satisfactòriament respecte els objectius plantejats, ja que s’ha pogut dur a terme tan la 

fonamentació teòrica com la investigació pràctica de l’objecte d’estudi. 

 

A continuació es fa una recomanació per poder dur a terme aquesta metodologia a 

primària.    

 

- Recomanació 

Introduir les tertúlies musicals dialògiques a l’educació primària. Després de veure la 

investigació realitzada sobre l’estudi de cas del centre d’adults la Verneda de Sant 

Martí i amb el coneixement que tinc sobre aquestes, penso que seria una bona idea 
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dur-les a terme a primària perquè seria una manera on els alumnes aprendrien els 

continguts de l’àrea de musica, d’una manera més significativa, i a l’hora, es podria 

aconseguir que adquirissin el gust per la música, i en concret, la clàssica, d’una 

manera diferent. A més, a partir de treballar les audicions amb aquesta metodologia, 

es fomenta el treball en equip, el diàleg entre iguals, el respecte, la solidaritat,... 

Elements imprescindibles, com bé s’ha esmentat anteriorment, per poder transformar 

la societat i l’entorn.  
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9. Limitacions 

 

A l’hora de confeccionar aquesta recerca la investigadora es va trobar amb algunes 

limitacions que van dificultar en certa manera, la seva realització. La primera limitació 

que va sorgir va ser el fet de no trobar centres d’educació primària on impartissin les 

TMD, només es van trobar dos centres però eren d’educació per adults. Per aquest 

motiu, es va haver de canviar l’estudi de cas per un centre d’educació de persones 

adultes.  La segona limitació va sorgir mentre es cercava la informació sobre aquestes 

tertúlies, ja que al ser una metodologia innovadora, la informació que es va trobar era 

escassa per poder redactar un marc teòric a partir d’una bibliografia extensa. Però 

davant d’aquesta limitació, buscant solucions, es va trobar la fonamentació teòrica de 

les tertúlies literàries dialògiques, i es va veure que era la mateixa que les musicals, 

l’únic que canviava era el contingut de música per el de literatura. La tercera limitació, 

o si més no, un fet que s’ha de tenir en compte és, que la investigació està basada en 

un estudi de cas, per tant, tot i que els resultats han sigut significatius i verifiquen la 

teoria, no es poden fer generalitzacions.  

Seria interessant en un futur ampliar aquest estudi amb una mostra més àmplia i amb 

casos que tinguessin lloc en contextos socio-culturals diferents. Així mateix es podria 

suggerir a escoles que tinguin en funcionament les TLD l’aplicació d’una prova pilot de 

TMD a infants i analitzar el seu resultat  
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