
Projecte... 



Quina és la realitat a les escoles S.XXI? 
1. Introducció de l'aprenentatge per competències (2006). 

“L’alumnat ha de saber actuar, mobilitzar-se i transferir un conjunt de 

recursos (coneixements, sabers, aptituds, raonaments, etc. ) en un context 

donat per enfrontar-se a  diferents problemes o per realitzar una tasca ". 

2. Teories de les intel·ligències múltiples (Howard Gardner 1988). 

L’alumnat ha d’identificar els seus punts forts i febles per a poder millorar-los. 

El professorat identificarà els diferents estils d'aprenentatge de l’alumnat per 

afavorir així l’aprenentatge del grup. Ens servirà per aconseguir una educació 

més individualitzada i poder atendre així la gran diversitat de l’alumnat. 

3. Educació Emocional (Rafael Bisquerra/Daniel Coleman 2000). 

Em de desenvolupar les competències emocionals del nostre alumnat: 

consciència, regulació, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de 

vida i benestar. 

4. Model dialògic de resolució de conflictes. 

Fonamentar el diàleg com a eina que permet superar les desigualtats. En el 

tractament del conflicte pren protagonisme el consens entre totes les parts 

implicades, especialment l'alumnat, sobre les normes de convivència, 

generant un diàleg compartit per tota la comunitat en tot el procés normatiu 

(mediació). 



Daniel Coleman En totes les àrees 

Quina és la realitat a les escoles S.XXI? 

http://musicajuanesteve.wixsite.com/musicajuanesteve/blog


Què està passant al Juan Esteve? 
Contemplem un canvi al Projecte Educatiu de centre 12-13. 
 

Fa uns cursos l’equip docent del Juan Esteve va apostar per una educació 

més competencial basada en el treball per projectes, alguns treballats des 

de les UDIs, la inclusió de la mediació com a model dialògic de resolució 

de conflictes tenint en conter la educació emocional, les intel·ligències 

múltiples, la retirada de llibres de text com a únic material didàctic, ús de 

material comú, grups flexibles (en educació física i música), tertúlies 

dialògiques amb l’alumnat i les famílies, conscienciació a l’alumnat 

d’emprar un llenguatge no sexista, creació de grups interactius... Adoptant 

així actuacions d’èxit avalades per la comunitat científica internacional. 

 

Al llarg de set cursos, l’equip docent del Juan Esteve està formant-se 

sobre l’Itinerari de Programació i avaluació de Competències clau així com 

les Comunitats d’aprenentatge per poder oferir una educació renovada i 

més adient a la societat de la comunicació en la que el nostre alumnat es 

veu immersa, una educació del i per al S XXI. 



Històric ?     
El projecte naix a l'Òpera de Seattle en els anys 70 i als 80 s’amplia al 

Metropolitan Opera Guild de Nova York amb el nom: 

“Creating Original Opera” . 

Bruce Taylor aleshores encarregat del departament d’educació de la 

Washington National Opera (Kennedy Center)  rep l’encàrrec de crear un 

projecte artístic per apropar l’Òpera a l’alumnat. 



 

Mary Ruth McGinn mestra de primària a Maryland (Washington) després 

de formarse en el programa Creating Original Opera (COO) i d'aplicar-lo a 

la seva aula durant diversos anys, va impartir al “Teatro Real” de Madrid el 

1r curs que varen anomenar LÓVA (l’òpera vehicle d’aprenentatge) l’any 

2006 juntament amb l’artiste visual Peter Hoyle dotant a LÓVA no sols de 

la visió artístic sinó d’un treball de tutoria, d’unió, d’agermanament. . 

Històric ?     

Mary Ruth McGinn  

Peter Hoyle  



 

El projecte duu 12 anys de funcionament a l’estat Espanyol amb “El Teatro 

Real” de Madrid com a referent fins que al curs 2014/2015  es va iniciar la 

formació a la C. Valenciana amb el Palau de Les Arts com a seu del 

projecte. 

Històric ?     



 

Actualment el curs es duu a terme a 4 Comunitats autònomes Espanyoles 

encara que es realitza el projecte a tot l’estat Espanyol gràcies al 

professorat format en estes comunitats: 

• Comunitat de Madrid. 

• Comunitat Valenciana. 

• Galicia. 

• Tenerife. 

Les conselleries d’educació estan implicades en el projecte essent elles les 

que financien tant la formació del professorat com el seminari (seguiment) 

anual. 

El mestre de música Benja actualment és: 

• Formador de mestres a la C. Valenciana. 

• Coordinador de la C. Valenciana al comité LÓVA Espanya-EE.UU. 

• Impulsor d’un projecte ERASMUS + per a dur LÓVA a diversos centres 

Europeus que estan interessats  en la formació del projecte. 

Històric ?     



Al Juan Esteve    
 

• Som l’únic centre de la C. Valenciana que duu fetes 6 + 2 Òperes. 

• Som l’únic centre que ha fet LÒVA amb famílies. 

• Estem participant per 4t any consecutiu al seminari LÓVA. 

• El mestre Paco Alcaide (6é B) i Joan Verdú (4t A) han fet la formació 

LÓVA 2018 al Palau de Les Arts. 



Què és       ?     
 

L.Ó.V.A. (L'òpera vehicle d'Aprenentatge) és un projecte que es realitza en 

una tutoria al llarg d’un curs escolar complet amb ajuda dels especialistes.  

 

La classe es converteix en una companyia que crea, des de zero, una òpera. 

L’alumnat organitzat en equips com a professionals, escriuen el llibret, 

dissenyen l'escenografia, utilleria i il·luminació, composen la música, 

confeccionen el vestuari, preparen la dramatització, interpreten la part 

musical, posen en marxa la web, fan difusió als mitjans de comunicació, 

assagen l’obra, fan la presentació... Sempre avaluant el procés de creació.  

 

L'òpera és el gran referent integrador de nombroses disciplines i alhora la 

metàfora del gran repte que l’alumnat va a superar junt.  

 

La peça final i la seua estrena no és l'objectiu del projecte sinó part important 

del mateix.  La finalitat serà la cooperació, empatia, confiança en un mateix i 

en l’equip, treball en equip, seguir els rols de treball i el model dialògic de 

resolució de conflictes que inevitablement ens conduirà a un producte final de 

qualitat. 



Com treballem Lòva? 
Volem educar per a la realitat. 

: nitat idàctica ntegrada 

LÒVA: és una UDI (LLENGÜES+ARTÍSTICA)  que crea una situació real  

on poder treballar sense l’encorsetament d’horari escolar : 

Creem una empresa (companyia d’Òpera) on es treballen les àrees: 

• Llengua (expressió escrita : llibreta emocional, diari de bitàcola, expressió 

oral: dinàmiques,  creació del text teatral, creació de les poesies 

(cançons), memorització...) 

• Plàstica (vestuari, caracterització, decorats, LOGOTIP, concepte unificat).  

• Música (Creació de les cançons i temes instrumentals, coreografies, 

danses, interpretació instrumental, dramatització, continguts operístics).  

• Tutoria: Consciència individual i de grup, autoregulació emocional, 

dinàmiques, intel. múltiples, model dialògic de resolució de conflictes... 



Persones/temps que dediquem al projecte: 

UDI LLENGÜES + ARTÍTICA 

2n TRIMESTRE 
Podria ser + 



 Recordem: 

S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i 

habilitats (mates, artística, valors, llengua, religió, intel·ligències 

múltiples …), de manera transversal i interactiva, (fora horaris) en 

contextos i situacions reals (projectes organitzats en UDIS). 

  
HORARI ESCOLAR: “Pensem” de 9 a 10 en Valencià – de 10 a 11 

en matemàtiques – de 11:30 a 11:45 utilitzem el llenguatge ed. 

Física... 

Penseu que podem a l’escola trencar els horaris i treballar d’esta 

manera?? 



 Recordem: 

Javier Valle: 

Entendemos por competencia “el buen desempeño en la 

realización de tareas en contextos reales y diversos, activando 

para ello de forma integrada conocimientos, habilidades, 

procedimientos, normas y valores” 



 Aprenentatge competencial 

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, és director de l'Institut de Recursos i 

Investigació per a la Formació, expert en les competències bàsiques i ha assessorat la 

conselleria d'Educació de la Generalitat, al Ministeri d'Educació i altres 

administracions de l'Estat Espanyol en l'elaboració dels dissenys curriculars i en els 

plans de formació de mestres. 
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 Antoni Zabala argumenta: 

Aprenentatges per a la vida: el sabater ensenya al fill a fer sabates, 

el llaurador ensenya als fills a treballar la terra, forner a treballar el 

pa... 

Ensenyem de forma descontextualitzada. Ensenyem ciència, 

matemàtiques però fora d’un context REAL. Ensenyem què son les 

coses però no les utilitzem en contextos reals... 

L’aprenentatge competencial apareixen per a tornar enrere, tornar 

als orígens, EDUCAR PER A LA VIDA: La gramàtica o l’anàlisi 

morfosintaxi no és l’objecte d’estudi, és una ferramenta per a 

aprendre millor a entendre o escriure un text. Aprenem escrivint! 

ABANS DE L’APARICIÓ DE L’ESCOLA 

APAREIX L’ESCOLA 



Models educatius…  
S. XIX 

FORTALESES-DEBILITATS.  

INTEL. MÚLTIPLES 
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Models educatius…  



 Exemplificació competència: 

1. Què és un arròs al forn? Recerca d’informació (internet/familiars). 

2. Quins ingredients necessitem? Compra “REAL” ingredients. 

3. Procediment/passos a seguir. «Recepta» Pregunta familiars. 

4. L'actitud o carinyo amb la que es treballa. 

5. Producte final. Arròs al forn. 

Usem tot el nostre coneixement per a fer l’arròs (les mides –

matemàtiques, conèixer els ingredients - naturals – llegir i interpretar la 

recepta – llengua, fortaleses i debilitats...). 



 Exemplificació competència: 



L’alumnat va esser competent en l’elaboració d’un arròs al forn. 

 Exemplificació competència: 
PODEM DIR QUE: 



 Les competències  
A l’escola fem una classificació per àrees: 

Artística: Música – plàstica, educació física, llengua estrangera, valencià, 

castellà, matemàtiques, ciències socials, ciències de la natura, valors, 

religió… 

Hem de saber que els criteris d’avaluació de cada àrea els classifiquem 

en les següents competències: 

CEC: Conciència i expressió cultural 

CAA: Aprendre a aprendre 
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 Les competències clau  2013
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3 projectes artístics 



Projecte competencial Òpera: 

1. Què és l’Òpera? 

Recerca – audicions – visita Palau de les Arts – Visionarem una 

òpera “Bastià & Bastiana - treballem les professions – fem tallers. 

2. Quins ingredients necessitem? 

Libreto – música –cançons – caracterització – il·luminació - vestuari – 

escenografia – coreografies – difussió – financiació econòmica… 

3. Procediment/passos a seguir. 

Nom – LOGO – Tema/Tesi – creació de l’argument – del text –

creació músical – Caracterització - disseny de la il·luminació - del 

vestuari – escenografia – difusió... 

4. L'actitud o carinyo amb la que es treballa. Treball en equip. 

5. Producte final – ÒPERA (La representació). 



Què farem al llarg del curs?   
1. Anem a crear “pinya i unió” entre les classes X i Y  

amb activitats emocionals, dinàmiques, jocs i reptes. 

2. Anem a crear la companyia d’Òpera (empresa). 

3. Anem a triar el NOM i LOGOTIP de la companyia. 

4. Anem a triar el tema i la Tesi de l’Òpera. 

5. Crearem els personatges i els dotarem d’emocions. 

6. Treballarem sobre les professions que formen part de l’Òpera. 

7. Rebrem visites/tallers de les diferents professions. 

8. Triarem i s'especialitzaren en una professió. 

9. Iniciarem el treball per professions. 

10. Escriurem el llibret. 



11. Dissenyem escenografia i utilleria. 

12. Confeccionem vestuari. 

13. Composem música i coreorafies. 

14. Treballarem la caracterització. 

15. Treballarem la dramatització. 

16. Crearem la il·luminació. 

17. Documentarem el procés de creació. 

18. Donarem difussió al nostre projecte. 

19. Buscarem financiació per al projecte. 

20. Estrena el 4 i 6 de Juny. 

Què farem al llarg del curs?   

Toni Ruano (mestre jubilat)+ grup interactiu Juan Esteve  

+ professionals que ens visiten. 

Volen participar? 

Paco i Benja farem Dinàmiques  

LÓVA per a famílies de 6é 

1 dimecres al mes de 15:30-17h 

i farem seguiment del projecte.  



 Explicació grups interactius: 
S. XXI

A 1980 i després d’unes investigacions avalades per la comunitat  
científica argumenten que: 
 

Construim l’aprenentatge quan interactuem entre totes i tots,  
entre , amb les 

Els grups interactius són una actuació educativa d’èxit abalada per la  
comuniatat científica internacional. L’aula s’organitza en grups  
heterogenis d’estudiants on participen familiars i membres de la  
comunitat educativa.  
El rol de la persona adulta és promoure les interaccions comunicatives 
perquè a través del diàleg es fomente la creació de coneixement. 

http://musicajuanesteve.wixsite.com/musicajuanesteve/blog


 Normes grups interactius: 
L’equip directiu organitzarà una reunió  

informativa on explicarà bé esta actuació d’èxit.  
Posteriorment. L’equip directiu formarà a la comunitat  

educativa interessada en formar part d’este equip “d’ajudants”. 
Les persones formades que vulguen formar  

part de l’equip de grups interactius signaran un contracte que les  
compromet a prendre una responsabilitat amb el grup (complir horaris
), complir un compromís deontològic (no parlar fora del centre el que  
ha passat al mateix), dinamitzar de forma correcta les activitats  
(seguint les instruccions del docent)…  

El docent coordinador es posa en contacte  
amb el grup interactiu demanant ajuda a aquelles persones que li  
semblen més adients per al desenvolupament de l’activitat: persones 
amb més empatia, amb una bona adaptació al treball en equip, amb  
facilitat de comunicació, persones més implicades, amb més il·lusió, 
més responsables...  



Visita a l’Òpera Bastià i Bastiana 
El 23 d’Octubre visitarem el Palau de Les Arts per iniciar el projecte 

visionant l’Òpera de Mozart Bastià i Bastiana. 

 

 



Visita desembre al Palau de les Arts  
TALLER LÒVA: Una de les fases del projecte és la visita als teatres 

d'òpera més propers al col·legi, i conèixer de prop els àmbits de treball 

sobre els quals l'aula està treballant. Al llarg d'un recorregut per alguns 

espais del Palau de les Arts, el grup d'alumnes que formen la 

companyia, tindrà la possibilitat de intercanviar informació amb els 

responsables tècnics de cada espai artístic i tècnic. 

 

 



Lòva 2015/2016.   



Actuarem al Palau de Les Arts 
El 9 i 10 de Maig ens han invitat a actuar a l’Òpera: 

La Mare dels peixos que es representarà ala sala Martín i Soler del 

Palau de Les Arts. 

Normes de participació: 

 

1. Sistema Soudcool. 

2. Sols necessitem 16 alumnes. 

3. Setmana 6-10 de Maig assajos 

obligatoris. 

4. Famílies implicades en transport 

i compliment d’horaris. 

5. A partir de Gener 1 dimecres al 

mes assaig de 15:30 a 17h. 

6. Assajos amb l’orquestra de 

Alboraia en les dates anteriors a 

l’estrena. 

7. Les Full signat amb dades 

famílies i compromís. 



Valoració projectes artístics.  
Innovació Educativa valora positivament els projectes artístics que 

realitzem al nostre centre. 

PROJECTE CLAU DE COR  

2258€ - CURS 15-16 

PROJECTE CINEsteve 

 5060€ - CURS 16-17 

 

Podem dir que es valora positivament des de fora del centre el nostre 

treball: PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA. 

PROJECTE CINEsteve 

 2856€ - CURS 17-18 

PROJECTE CINEsteve 

 4152€ - CURS 18-19 

SUMATORI:  14.353€ 4 anys 



Vídeo què és Lóva 

Entrevistes realitzades per l’alumnat del curs 17-18 

3 minuts

https://drive.google.com/file/d/1wSpSdnEfsnVd6XjRPv7Jluys80zV6e7B/view


Filosofia educativa… Joan Turú 



Piràmide del aprenentatge.   



Taxonomia de Bloom 'educació musical.   




