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Presentació. 

Benj@ Garzón García.

Mestre de música al CEIP Juan Esteve d’Albal. 

Membre i coordinador a la C. Valenciana del comité LÓVA a nivell Nacional. 

Formador de professorat del curs LÓVA València al Palau de Les Arts. 

Coordinador del seminari LÓVA a València. 

Formador projecte Europeu Erasmus plus K201 per impulsar LÓVA pels paisos Europeus. 

Al llarg de 4 cursos he dut a terme 11 projectes LÓVA amb alumnat, famílies i docents. 

A més a més de LÓVA duc al centre projectes de RÀDIO, CINEMA, MUSIESCOLA, 

EDUCACIÓ EMOCIONAL, SAHARA, SIRENA MUSICAL i INICIACIÓ A LA DANSA. 



Presentació. 

Mireia Orero Martínez.

Alumna de 6é al curs 18-19 al CEIP Juan Esteve d’Albal. 

Al present curs està treballant el projecte LÓVA duguent a terme les professions de 

llibretista, cover i cap de producció. 



Presentació. 

Víctor Gil Alcocer.

Responsable de Projectes Educatius del Palau de les Arts Reina Sofia de València. 

Mestre d’educació primària en la especialitat d’educació musical. 

Alumne del curs LÓVA a Castelló el curs 2013-2014. 

Coordina el curs LÓVA al Palau de Les Arts des del curs 2014 fins a l’actualitat. 

Forma part del seminari LÓVA que es reuneix mensualment al Palau de Les Arts 

coordinant els espais i els professionals. 

Organitza una activitat didàctica anomenada “Taller específic d’aproximació a l’òpera” 

(exclusiva per a centres LÓVA). 



Què és       ?     
 

LÓVA (L'òpera vehicle d'Aprenentatge) és un projecte que es realitza a una tutoria amb “ajuda” 

(especialistes, famílies, jubilats, amistats), al llarg d’un curs escolar complet. 

La classe s’organitza com a empresa (companyia  d’òpera) que crea, des de zero, una producció 

operística. 

L’alumnat pensa en un nom que identifique al grup, dissenya un logotip, crea les samarretes, valora 

al voltant de quin tema volen parlar, desenvolupen una tesi, elaboren un concepte artístic unificat, 

visiten el Palau de Les Arts entrevistant-se amb els professionals de la casa, experimenten les 

professions amb tallers i posteriorment trien professió organitzant-se en equips d’especialistes. 

Arribats a este punt escriuen el llibret, dissenyen l'escenografia, utilleria i il·luminació, maquillatge i 

perruqueria, composen la música, creen les lletres dels temes musicals, confeccionen el vestuari, 

assagen la part dramàtica, assagen la part musical, posen en marxa la web i fan difusió del 

projecte, preparen l’exposició del procés, gestionen la part econòmica i organitzen les reunions 

temporalitzant les seues tasques, amb el professorat sempre com a “guia” acompanyant del procés.  

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

El vertader objectiu està en aconseguir al llarg del procés la cooperació, empatia, la confiança en un 

mateix i en l’equip, escolta, concentració, vocalització, mirada, creativitat, expressió corporal, unió 

del grup, coordinació motora, estratègies de treball en equip, educació emocional, improvisació, 

reflexió, l’expressió oral i escrita, creació col·lectiva, responsabilitat, seguir els rols de treball i el 

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

qualitat encara que no siga l'objectiu principal . 

LÓVA es treballa a diferents etapes educatives com ara infantil, primària, ESO, Cicles formatius, 

famílies del centre, professorat al claustre, conservatoris i penitencieria. 
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LÓVA Projecte competencial: 
S’enfronten a una “la creació d’una empresa”:  

2. Què és l’Òpera? Fan una recerca – escolten audicions – treballem les parts de l’òpera – 

les professions - visiten El Palau de Les Arts entrevistant-se amb els professionals de la 

casa - experimenten les professions fent tallers amb especialistes – trien la seua 

professió. 

3. Quins ingredients necessitem? 

Libreto – música –cançons – caracterització (maquillatge i perruqueria)– il·luminació - 

vestuari – escenografia – coreografies – treball actoral - difusió – finançament. 

4. Procediment/passos a seguir. 

Nom de la companyia– LOGOTIP – Tema/Tesi – creació de l’argument – creació del text –

creació musical – Caracterització - disseny de la il·luminació - disseny del vestuari – 

disseny d’escenografia – difusió del projecte... 

5. L'actitud o ”carinyo” amb la que es treballa. Gràcies al clima de treball aconseguit amb 

dinàmiques, reptes, metàfores i jocs. 

6. Producte final – ÒPERA (La representació). 



Històric.     
El projecte neix 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 

formar-se 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’artista visual Peter Hoyle amb la coordinació a nivell nacional de Pedro 

Sarmiento i Miguel Gil, actuals coordinadors de LÓVA. 

Històric.      

Mary Ruth McGinn  

Peter Hoyle  

Pedro Sarmiento 

Miguel Gil 



 
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 també la 

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

suport del CEFIRE de Xàtiva que va fer que, a diferència del curs a Madrid, a la 

C. Valenciana naixés com a formació gratuïta tant el curs com el seminari. 

Històric.     

Curs 14/15  



Històric.     Al present curs 18/19 tenim 60 companyies LÓVA: 

El Ferrol 

15 companyies. 

14 companyies. 

20 companyies. 

Tenerife 

2 companyies 

2 companyies. 1 companyia. 

4 companyies. 

1 companyia. 

1 companyia. 
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Què farem al llarg del curs?   
AL PRIMER TRIMESTRE: 

 

1. Anem a crear “pinya i unió” a la classe 

amb activitats emocionals, dinàmiques, jocs, reptes i metàfores. 

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. 
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Maleta «inici viatge». Metàfora.  



Dominó. Metàfora de Companyia empresa.  



Dinàmica de l’espill 03-10-18.  
  



Dinàmica de l’espill 27-02-19.  
  



Llibreta Emocional. (Reflexions). 



Diari Bitàcola. Llegir un exemple.  



Dinàmica Cercle de concentració.  
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Joc Zip Zap. Energia.  

Joc Botiti-bob-bob-bob. Atenció.  



Tria del nom de la companyia. 3
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Joc dels «números». Torn de paraula. 



Què és/Creem el Logotip?  



La nostra Samarreta.  



Cadires menguants. Treball en equip. 



Catifa. Treball en equip. 



Ocupem la cadira. Coordinació grup. 
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Alçar a una persona. Confiança. 



Passeig de la confiança. 
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La telarinya emocional. Resol.Conflictes. 



Tema i Tesi. Objecte especial. 6
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Direcció  
Artística (professorat) 

Escenografia 

Il·luminació 

Figurinista 
Vestuari 

Intèrprets 
Composició 

Llibretista 

Premsa 
Relacions 
Públiques 

Orquestra 

Professions: A. Artístic    A. Tècnic 

Documentalistes 

Caracterització 
Perruqueria i maquillate 

Cos de ball 

Regidoria 

Visita/taller: 

Vestuari 

Figurinista 



Intel·ligències múltiples.   



Visita/taller especialistes. Composició. 
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Visita/taller especialistes. Dramatització. 



Visita/taller especialistes. Perruqueria. 



Visita/taller especialistes. Il·Luminació. 



Visita/taller especialistes. Maquillatge. 



Visita/taller especialistes. Escenografia. 
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Visita/taller especialistes. Fotografia. 



Tria de la professió. 



Entrega de les professions.  
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AL SEGON I TERCER TRIMESTRE: 

Iniciarem el treball per professions. 

10. Escriurem el llibret. 

11. Dissenyem escenografia i utilleria. 

12. Confeccionem vestuari. 

13. Composem música  

14. Creem es coreografies. 

15. Treballarem la caracterització (maquillatge i perruqueria). 

16. Treballarem la dramatització. 

17. Crearem la il·luminació. 

18. Documentarem el procés de creació. 

19. Farem difusió del nostre projecte. 

20. Buscarem finançament econòmic. 

Estrena el 4 i 6 de Juny de 2019 al “Musiteatre” CEIP Juan Esteve - Albal. 

Què farem al llarg del curs?   



Discurs caps de producció.  
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Visita a la ràdio per fer difusió. 



Treballem les parts de l’Òpera.  

Web LÓVA juan Esteve



Concepte unificat. Vestuari.  



Concepte unificat. Maquillatge.  



Concepte unificat. Escenografia.  



Visita al Palau de Les Arts. 



Treball per professions. 



Treball per professions. 



Treball per professions. 



Estrena. 



Professorat « tenir en compte ». 
01. És diferent LÒVA a infantil, primària, ESO, famílies, Cicles, docents, 
carcel... 
02. Dintre d’una mateixa etapa és diferent 2n ESO - 4t ESO, 
o 4t PRI  - 6é PRI.  
03. És diferent fer LÒVA si tinc 2h setmanals o si tinc 5h. 
04. Hi ha diferències depenent dels recursos humans dels que  
disposem, si estem sols o tenim ajuda. 
05. LÒVA és diferent si tenim el recolzament del centre a si no el tenim. 
06. És diferent LÒVA depenent des de quines àrees la treballem. 
07. Trobarem diferències depenent dels nostres propis recursos (si som  
de música, de teatre, si sabem cosir, si som de literatura…) per eixe motiu   
recomanem l’ajuda de la comunitat educativa per a que l’alumnat tinga 
 major suport al projecte. 
08. És diferent LÒVA si ja l’he fet o si és la 1ª vegada. 



Contacte:                        
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vgil@lesarts.com 
educació@lesarts.com 
Web: lesarts.com 

benjagarzon@hotmail.com 
benja.garzon@proyectolova.es 
Web: benjagarzon.es 

Pedro Sarmiento 661 833 335 Coordinador general. 
Carolina Rodríguez Collar 659 323 410 (tardes) 
Maribel Mateos  628 403 730 
info@proyectolova.es 

Web: proyectolova.es 
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