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Història, objectius i composició del grup 
 
Després d’uns anys en què 

a) s’ha experimentat la introducció de la cançó improvisada en diferents contextos 
b) s’han elaborat materials i propostes per tal que pugui’n servir-se’n altres 

mestres i escoles 
c) s’ha dissenyat i realitzat formació en escoles d’estiu i en  seminaris organitzats 

pel Servei d’Immersió i Ús de la Llengua de la Generalitat de Catalunya 
 
aquest any ens plantejàvem consolidar els passos fets, dissenyar una proposta de 
mostra interescolar i dibuixar nous reptes pels propers anys. 
 
Per aquest motiu, els objectius i el pla de treball del grup de treball de cara al curs 
2010-11 varen queden definits de la següent manera: 
 
 
 
Objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA del curs 2010-2011 

 Dissenyar i posar en funcionament un bloc sobre glosa i escola a on es vagin 
penjant els recursos, notícies, activitats, etc. que es van elaborant o recollint 

 Crear més materials, especialment audiovisuals, per donar suport a la formació 
permanent sobre cançó improvisada que es realitzarà a diferents punts de 
Catalunya 

 Dissenyar i pilotar una primera experiència de mostra interescolar de glosa. 
 Reflexionar sobre les possibilitats i els passos a seguir de cara a la seva aplicació a 

la Secundària obligatòria. Fer els primers passos. 
 Dissenyar un projecte de recerca pel curs 2011-12 per tal de recollir dades que 

ens permetin realitzar una avaluació del progrés que s’aconsegueix amb la cançó 
improvisada. 

 



Composició del grup 
 
El grup –sota la coordinació d’Albert Casals– aquest any ha estat format per: 
 

NOM ESCOLA ESPECIALITAT 

Gemma  Pla Puig d’Arques (Cassà de la Selva) Música 

Anna Santamaria Dr. Ferrer (Artés) Música 

Francesca Esparbé Dr. Ferrer (Artés) Generalista 
(llengua) 

Anna Cinca Col·legi Mare de Déu del Roser 
(St. Vicenç de Castellet) 

Generalista 
(llengua) 

Anna Morilla Col·legi Mare de Déu del Roser 
(St. Vicenç de Castellet) 

Música / 
Generalista 

(llengua) 
Mònica Calaf Escola Estalella i Graells 

(Vilafranca del Penedès) 
Música 

Jaume Rafecas Escola Estalella i Graells 
(Vilafranca del Penedès) 

Generalista 
(llengua) 

Gemma Bertran Escola Estalella i Graells 
(Vilafranca del Penedès) 

Generalista 
(llengua) 

 
 
 
 
Tasca realitzada 
 
Al llarg del curs s’han portat a terme 5 trobades: 
 
 

Dia Hores Tasques 

23 
d’octubre 4 

 Projecte del grup pel curs 10-11: objectius, calendari, 
tasques. 

 El DVD de suport a la formació: tasques per finalitzar 
el treball 

 Revisió del programa i les estratègies didàctiques en 
relació als Seminaris de Formació “La cançó 
improvisada” del Servei d’Immersió i Ús de la Llengua. 

 La creació d’un bloc sobre glosa i escola 
 Les possibilitats a Secundària: suport a un possible grup 

de treball específic 

12 de 
febrer 4 

 Discussió a l’entorn de les experiències que es porten a 
terme a cada escola 

 Valoració dels Seminaris de formació realitzats durant 
el 1r trimestre i delDVD realitzat. 

 Versió pilot i detalls de cara a la posada en marxa del 
bloc “La glosa a l’escola” 

 Disseny de la mostra interescolar de glosa 
 Informacions sobre el grup de treball de Secundària 



2 d’abril 4 

 Corrandescola a Linguamópn: 1a mostra de glosa 
escolar. Concreció de tot el funcionament i organització 
de l’acte. La relació amb el treball a cada escola. 

 Valoració i propostes de millora respecte al bloc. 
19 

de maig 4  Trobada interescolar de glosa a Barcelona; 
Corrandescola a Linguamón 

6 
de juliol 4 

 Presentació de l’experiència de glosa a Secundària per 
part de Ioia Llauró (IES Montgrí) i trobada amb el 
grup de treball de Secundària 

 Valoració de “Corrandescola a Linguamón” 
 Valoració del curs i l’acompliment d’objectius 
 Informacions sobre el bloc i sobre les activitats 

formatives de l’estiu 
 Propostes de futur: com plantejar la recerca pel curs 

vinent 
 
 
A part del treball realitzat a les reunions, s’ha seguint portant a terme el projecte a 
cada escola i s’ha fet un assessorament específic a la nova escola que s’ha incorporat al 
grup (Estalella i Graells, de Vilafranca del Penedès). 
 
A nivell de resultats concrets, la feina d’aquest curs s’ha traduït en: 
 

 Un DVD de suport a la formació, en col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament 

 El bloc La glosa a l’escola: http://blocs.xtec.cat/glosa/ 
 La mostra de glosa escolar: Corrandescola a Linguamón 

 
 
Valoració de la tasca realitzada 

A nivell del treball que portem realitzant des del 2007, aquest curs ha estat un pas més 
perquè hem pogut comprovar com pot realitzar-se amb èxit una trobada interescolar al 
voltant de la cançó improvisada, una experiència única a Catalunya fins ara. A més a 
més, s’ha pogut donar continuïtat als cursos de formació i als materials que es van 
iniciar el curs anterior (vegeu Quadre 1) i s’ha amplificat la repercussió i difusió de 
l’experiència que liderem des d’aquest grup de treball (Quadre 2). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Finalment, destacar el funcionament en forma de reunions llargues en dissabte 
distribuïdes al llarg de l’any juntament amb suport virtual ens resulta vàlid i és 
interessant de cara a poder incorporar al grup mestres de fora de l’àrea metropolitana.

 3 Seminaris de formació (15 h cada un) destinats a mestres de llengua i de 
música de Primària: a Barcelona, Lleida, Girona. Sota el títol “La cançó 
improvisada a l’escola” diversos mestres i corrandistes hem introduït els 
mestres a la glosa i a com servir-se’n a l’escola. Aquests seminaris han estat 
impulsats pel Servei d’Immersió i Ús de la Llengua. 

 Cursos i tallers a: 
o 4es Jornades d'Experiències Musicals (Barcelona) organitzades per 

L’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya (AEMCAT), la 
Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAEM) i 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona (CMMB): 4-6 de febrer 

o 6ª Escola d’Estiu de l’AEMCAT (Barcelona): 11-15 de juliol 
o Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent): 16-24 agost 

Quadre 1: Formació que hem realitzat diversos membres del grup com a formadors 

Publicacions 
 Casals, A, Vilar, M & Ayats, J. (en premsa). “I’m not sure if I can... but I want to 

sing!”: Research on singing as a soloist through the art of improvising verses. 
British Journal of Music Education, 28(3). 

 Casals, A. (2011). Glosar a l’escola primària? Guix, 375. 
 Casals, A. (2011). Canta i et diré com t'expresses. ARTICLES de Didàctica de la 

Llengua i la Literatura, 54, 37-44. 
 Casals, A, Ayats J & Vilar M.  (2010).  Improvised song in schools: breaking 

away from the perception of traditional song as infantile by introducing a 
traditional adult practice. Oral Tradition, 25(2), 365-380. 
http://journal.oraltradition.org/issues/25ii/casals 

 Casals, A. (2010). Trencant estigmes tot glosant... Revista electrònica 
PRODIEMUS. http://www.prodiemus.com/parlem/articles/0000138.pdf 

 
Altres  

 Activitats i materials de suport als mestres recollits al bloc La glosa a l’Escola 

Quadre 2: Publicacions i altres activitats divulgatives sorgits a partir del treball portat a 
terme pel grup 



Proposta de futur (curs 2011-12) 
 
De cara el curs 2010-11 seguirem amb el grup amb els objectius de: 
 

 Dissenyar i portar a terme un projecte de recerca sobre la pràctica en les 
escoles implicades. 

 Seguir donant suport a la formació sobre cançó improvisada. 
 Assessorar i donar suport algun projecte a mig termini que plantegi el treball 

coordinat entre Primària i Secundària 
 Col·laborar amb una II mostra de interescolar. 

 
A més a més, el grup pretén ampliar-se amb mestres interessat de diverses escoles de 
Catalunya. 
 
La forma de treballar mantindrà el que s’ha realitzat aquest any: diverses reunions de 
4h al llarg del curs i treball en xarxa des de les escoles. 

 


