
 

 

 

Un matí d’orquestra 

Els 10 punts clau que generen èxit de l’activitat  
 

 

 

1. La institució cultural. Dur-ho a terme en un equipament cultural d’alt 

prestigi, garanteix l’interès per part dels usuaris, ja que es tracta d’un 

centre cultural i d’oci reconegut per la comunitat. 

 

 

2. El potencial de la pràctica de les arts. Especialment la música. Utilitzada 

com a mitjà de contacte social i d’expressió no verbal, fomenta la 

motivació, les habilitats comunicatives i les interaccions socials dels 

usuaris. 

 

3. Donar accés a artistes de primer nivell. Assistir a un assaig orquestral és 

un aspecte molt ben valorat, ja que no és una activitat que es pugui fer 

habitualment. També s’ha de promoure la proximitat i una actitud de 

diàleg dels intèrprets que participen en les trobades amb els usuaris. 

 

4. Professionalitat de qui dirigeix l’activitat. És important que siguin 

musicoterapeutes, a més de músics, i tinguin experiència i aptituds per 

guiar el grup d’usuaris seleccionat. D’aquesta manera, s’afavoreix la 

comunicació amb els participants, es fomenta la creació d’un vincle amb 

ells, i es pot adaptar l’activitat a les necessitats de cada grup. 

 

5. Els treballadors de la institució. L’alta implicació i motivació en l’activitat 

dels treballadors de la institució cultural (organitzadors, músics, 

becaris...) possibilita que aquesta es desenvolupi de la millor manera 

possible. 

 

6. Afavorir les relacions socials dins i fora del grup. La dinàmica de 

l’activitat afavoreix la interacció entre els diferents participants (usuaris, 

professionals i acompanyants) i resulta un aspecte positiu per garantir-ne 

l’èxit. És molt important la implicació dels cuidadors i familiars en 

l’activitat per estrènyer el vincle amb els usuaris. 

 



 

 

 

7. Activitat adaptable. Adaptar a nivell cognitiu i físic cada part de l’activitat 

en funció de les necessitats de cada individu, permet que els usuaris s’hi 

interessin i hi participin i evita situacions de frustració, pèrdua d’interès o 

d’atenció si no es pot seguir o implicar-se en l’activitat. 

 

8. Combinació de participació activa i passiva. Facilitar la participació activa 

dels usuaris, sobretot a la part del taller musical, perquè deixin de ser 

agents passius que assisteixen a una audició i així incrementar el seu 

benestar. 

 

9. Possibilitar l’expressió individual. A través de la música es promou la 

llibertat d’expressió, sigui de manera lliure o guiada a l’última part de 

l’activitat.  

 

10.  Participació comunitària i cultural. La participació en activitats 

comunitàries i culturals fora dels espais propis de cada centre contribueix 

al manteniment del benestar subjectiu de les persones, ja que es tracta 

d’una experiència social motivadora i gratificant que pot estimular les 

relacions socials. Per aquest motiu, es torna necessari oferir activitats 

culturals que puguin proporcionar benestar a la societat, a través de 

propostes que es reconeguin en els programes públics socials i de salut. 


