
CoNeix la música · P0 · P1 · P2 
Música a Infantil  · P3 · P4 · P5 



ORGANITZACIÓ 



ESTRUCTURA PER CURSOS 2020-21

P0

P1

P2

P3

P4

P5

45’

45’

45’

45’

45’

60’

+A

+A

+A

+A

46

46

46

11

11

11

2020

2019

2018

2017

2016

2015



APRENENTATGE MUSICAL 



QUAN COMENÇA?

0 2,25 4,5 6,75 9

Període crític d'aprenentatge
Període especialment sensitiu
Camí cap a l’estabilització de competències

0 18m 5a 9a



COMPARACIÓ LLENGUA MATERNA

escriure 

llegir 

pensament · 
improvisació 

paraules · patrons 

escoltar
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Infantil

Infantil

coNEIX
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BALBOTEIG MUSICAL

Fases Etapes

ACULTURACIÓ

ABSORCIÓ

RESPOSTA ALEATÒRIA

RESPOSTA A PROPÒSIT

IMITACIÓ
SORTINT DE L’EGOCENTRISME

DESCOBRINT EL CODI

ASSIMILACIÓ
INTROSPECCIÓ

COORDINACIÓ

coNEIX

coNEIX Infantil

Infantil

Infantil

Primària

Primària



Buscar la veu de cantar i ajustar-la

Coordinar-lo amb el cos i la respiració

Escoltar varietat a través d’oïda i moviment

Practicar vocabulari a través de la imitació

Improvisar amb el vocabulari adquirit

Començar a relacionar la vivència amb l’etiqueta

Inferència vivencia · concepte = comprensió

Lectura i escriptura

Interpretació instrument

CoNeix

Infantil

Primària



IMMERSIÓ
COMPARACIÓ

ACTIVITAT
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APTITUD MUSICAL: 
SENSE ESTIMULACIÓ
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APTITUD MUSICAL: 
ESTIMULACIÓ INICIADA P.EX. ALS 5 ANYS
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APTITUD MUSICAL: 
ESTIMULACIÓ PRIMERENCA
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ESTRUCTURA BÀSICA: TOT · PART · TOT

TOT PART TOT

Globalitat Detall

Experiència 
del context

Cantar 
Moure’s  

Jugar 
Crear/impro. 

Tocar

Cançons i 
recitats

Globalitat

Comprensió 
del context

Cantar 
Moure’s  

Jugar 
Crear/impro. 

Tocar

Cançons i 
recitats

Estudi del 
contingut

Discriminació i 
Inferència

Patrons R i T



ELEMENTS PRINCIPALS CONEIX

• Varietat de modes i mètriques. 

• Sense text. 

• Repetició i novetat. 

• Veu cantada i recitada. Instrument suport salutació/comiat i com a material. 

• Moviment. 

• Silenci. 

• Diàlegs de patrons grupals i personalitzats. 

• Sense material/amb material didàctic/amb instruments. 

• Contrast, comparació.



ELEMENTS PRINCIPALS INFANTIL

• Varietat de modes i mètriques. 

• Sense i amb text. 

• Repetició i novetat. 

• Veu cantada dominant, piano suport i gravació complementària. 

• Moviment. 

• Diàlegs de patrons grupals i personalitzats.  

• Sense material/amb material didàctic/amb instruments. 

• Contrast, comparació. 

• Joc simbòlic. Protagonistes. Fils conductors.



ESTRUCTURA DE LA CLASSE · CONEIX

• Cançó de benvinguda. 

• Parts del cos.  

• Objectes personals.  

• Objectes cooperatius.  

• Dempeus.  

• Asseguts. Intimitat.  

• Instruments.  

• Graduar energia.  

• Cançó de comiat.



ESTRUCTURA DE LA CLASSE · INFANTIL

• Cançó de benvinguda. 

• Treball tonal: major i menor a cada classe + altre mode per aculturar. 

• Treball rítmic: doble i triple a cada classe + altre metrica per aculturar.  

• Dansa: una cada mes compartida entre profes.  

• Moviment. Reacció. Piano. 

• Cant coral per projectes.  

• Punts que van variant al llarg del curs: objectes cooperatius, imitació passa a 
improvisació, exploració vocal, exploració instrumental… 

• Cançó de comiat.



QUÈ FAN ELS PARES? (CONEIX)

• Imitar la professora (moviment i patrons). 

• Aprendre material musical. 

• Comunicar-se no verbalment amb el fill/a. 

• Acceptar el ritme d’aprenentatge del seu fill/a. 

• Transmetre el ritme a través del moviment. 

• Vetllar per la seguretat dels nens.



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Hits trimestrals: Espai restringit web. 

Informe d’avaluació quadrimestral: Plataforma Gwido web. 

Reunions i tutories grupals amb vídeos. 

Projectes cant coral P5: Cantem el Nadal. Cantata ACEM.



FELICITATS!! 



Quan una família decideix aferir al seu fill/a 
un ambient musical ric i variat 

amb una forta càrrega afectiva de vincle emocional 
amb dinàmica de gaudi i de joc… 
i no només volen proporcionar-li, 

sinó també participar-hi activament, 
li estan fent un dels regals més preciosos que li poden fer 

i que l’acompanyarà al llarg de tota la vida.





IMATGES 



VULL SABER-NE MÉS! 

+



• Submergir els infants en un ambient musical ric i variat a nivell de 
modes i mètriques. 

• Afavorir el contrast entre els elements musicals per conduir els 
infants a fer comparacions que els portaran a conèixer i comprendre 
aquest elements.  

• Acompanyar els infants en el seu procés d’aprenentatge musical al 
llarg de l’audició preparatòria (balboteig musical). 

• Establir connexions emotives, afectives i positives en relació a la 
música, vinculant-ne l’experiència amb el gaudi i el joc.  

• Potenciar el valor de la veu cantada com a vehicle directe de 
comunicació musical. 

• Despertar el moviment corporal i la consciència general del cos com 
a porta d’entrada principal per a tota vivència musical.  

• Dotar les famílies d’eines de comunicació musical per tal de poder 
seguir el treball más enllà de l’aula. 

• Descobrir la pròpia veu de cantar.  
• Explorar la utilització d’instruments de percussió petita. 

OBJECTIUS MUSICALS
+



• Moviment: Fluïdesa · Pes · Espai · Temps.  

• Tonal: Nota de repòs · Patrons major i menor · 
Aculturació altres modes: Dòric, Frigi, Lidi, Mixolidi, 
Eòlic, Locri, multimodal. Veu de cantar.  

• Rítmic: Macropulsació · Micropulsació · Patrons dobles i 
triples. Aculturació altres mètriques: irregular parell, 
irregular imparell, multimètrica. Exploració 
instrumental. 

CONTINGUTS MUSICALS
+



FINALITATS DE L’ACTIVITAT

• Captar i guiar l’atenció dels nens.  

• Destacar aspectes de la música.  

• Gestionar l’energia del grup.  

• Possibilitar la repetició.  

• Activar els canals d’aprenentatge.  

• Involucrar i afavorir accions corporals.  

• Possibilitar el joc. 

+



CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT

• Senzilles, sense o amb objecte, amb ajuda del cos i la veu. 

• Proposen però no dirigeixen. Sense normes complexes.  

• Explicacions verbals mínimes.  

• Tenen una possible evolució o desenvolupament.  

• Impliquen moviment corporal i interacció.  

• Sense abstracció.  

• Aporten immediatesa. 

+



PATRONS RÍTMICS ACULTURACIÓ

+



PATRONS TONALS ACULTURACIÓ

+



PATRONS RÍTMICS IMITACIÓ

+



PATRONS TONALS IMITACIÓ

+



PATRONS RÍTMICS ASSIMILACIÓ

+



PATRONS TONALS ASSIMILACIÓ

+


