
 
 

RESUM 

 

La música té la qualitat d'apropar a les persones. El que viu en contacte amb la música 

aprèn a conviure de millor manera amb la resta, establint una comunicació més 

harmoniosa. La present tesi doctoral és un treball que versa de música, d'educació 

musical, de diversitat funcional, de musicoteràpia i d'aplicacions tecnològiques. Però, 

sobretot, és un treball sobre la creació musical en col·lectiu, de l'emoció de sentir-se part 

d'un tot que genera alguna cosa única i nova. De comunicació interpersonal i 

intrapersonal. D'allò que serveix per a alguna cosa. Alguna cosa que sona i emociona. La 

màgia de la música, la meravella de la tecnologia aplicada a la creació artística i la 

satisfacció de validar els beneficis en plural per a les persones de l'ús de l'aplicació 

Soundcool, un sistema desenvolupat en el Grup d'Arts Performatives i Tecnologia 

(PerformingARTech) de la Universitat Politècnica de València per a la creació musical 

col·laborativa amb mòbils, tablets i la interfície de videojocs Kinect de Xbox, en entorns 

d'usuaris amb diversitat funcional. 

D’atuvi, parlem del treball realitzat pel grup Emosons que fou l’inici del viatge. 

Finalment, proposem un taller de creació musical amb Soundcool. L'objectiu final 

d'aquesta proposta serà que cada grup d'usuaris participant, d'acord a les seves 

possibilitats, desenvolupe l'activitat d'improvisació musical amb Soundcool i 

experimente la pertinença a un grup creatiu, conegue l'eina i desperte els seus interessos 

creatius, comunicatius i expressius utilitzant per a això sons disponibles amb anterioritat 

o generats i gravats per ells mateixos i al costat dels monitors involucrats en el projecte. 

Comptat i debatut, aquest col·lectiu pot trobar a través de la música una forma accessible 

d'intercanvi i interacció, per poder desenvolupar noves possibilitats comunicatives i 

creatives. Aquest projecte i aquesta implementació, com a prova de camp, pretenen ser 

una eina eficaç demostrativa, que servixca d'intèrpret improvisat entre aquests usuaris 

amb diversitat funcional i el món que els envolta i al que també pertanyen. I el vehicle 

que facilite aquesta comunicació, la música. Sense més. Dotar de so al significant per 

arribar al significat. Emocionar a les paraules, sonant. Somriure en Do, Major, menor…no 

importa. Sonar, per emocionar-se i emocionar. 

Paraules clau: Diversitat funcional, musicoteràpia, sistema Soundcool, TIC i 

discapacitat. 

 


