1. JUSTIFICACIÓ DE L’ÀREA DE MÚSICA - EDUCACIÓ ARTÍSTICA
La música juga un paper fonamental en la formació integral de l’individu,
no només per a l’aprenentatge d’activitats específicament musicals, sinó també per a l’ampliació de la seva percepció general, visual i auditiva, afavorint
l’estat emocional, el desenvolupament físic i la capacitat creadora.
L’ensenyament de la música contribueix al seu desenvolupament general de l’infant, sobretot quan s’inicia en edats preescolars. La base fonamental
d’aquesta àrea és el ritme, l’expressió corporal, el cant, la creació,
l’apreciació, l’anàlisi d’obres musicals i l’execució d’instruments musicals senzills, com els de petita percussió (Orff), de senzilla manipulació, que possibilitaran fer música d’una forma viva i creadora. Amb l’ensenyament musical, els
nens aprendran a:
•
•
•

Desenvolupar la percepció auditiva, els sentiments, la sensibilitat i
l’amor per la música.
Desenvolupar les capacitats artístic-musicals.
Desenvolupar el gust musical.

Quan l’educació musical participa amb altres àrees curriculars, contribueix
a formar conviccions, valors, sentiments, imaginació, etc. A més, també contribueix al desenvolupament de processos psíquics, com ara la memòria i
l’atenció. Però, sobretot, propicia l’alegria als nens, eleva el seu estat emocional i ajuda que desenvolupin les capacitats artístic-musicals.
Entre els 3 i 6 anys, l’estadi cognitiu del nen es caracteritza pel pensament en imatges, ja que en els coneixements adquirits fins al moment és el
que més predomina. La seva activitat fonamental és el joc, ja s’expressa amb
coherència i els seus processos psicològics estan en constant funció. Així
mateix, la música contribueix en el desenvolupament d’aquesta etapa cognitiva: en escoltar una cançó i, després, en reproduir-la, l’infant utilitza la memòria, el pensament i la imaginació, i pot arribar a crear els seus propis ritmes o
frases en el cant en finalitzar aquesta etapa.
L’activitat de l’educació musical està present en tot moment del dia, ja
que els infants canten, ballen, fan batimans o diuen cantarelles, ja sigui en els
seus jocs o en l’aprenentatge d’hàbits, com rentar-se, endreçar, anar a dinar
o a dormir...
No hem d’oblidar el paper orientador de l’adult en l’activitat pedagògica
amb el nen, però tampoc que l’infant no és una caixa que s’ha d’omplir, sinó
tot el contrari: l’infant és el protagonista de les seves pròpies accions sobre la
base de les vivències i experiències acumulades. Per aquest motiu, hem de
deixar-li espai perquè tingui certa independència a l’hora de crear.
Acostar els infants al llenguatge musical i plàstic suposa un enriquiment
extraordinari per millorar les seves capacitats expressives i creatives. Els
infants gaudeixen escoltant música del seu entorn social, reconeixent les
cançons i cantarelles dels jocs de falda, participant en les cançons de forma
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cada vegada més activa, explorant les possibilitats de la veu i dels instruments musicals, etc. Alhora que ho fan, incorporen les habilitats i actituds
necessàries per al progressiu desenvolupament de les seves capacitats.
El llenguatge musical dóna forma al gest per anar-se convertint en dansa. Els jocs musicals que permeten explorar els ritmes, la plasticitat del moviment, l’expressivitat del gest i les modulacions tonals viscudes amb tot el
cos poden anar culminant –en els més grans– en danses inventades i/o ja
conegudes. La dansa comença a prendre força a mesura que s’avança en el
control del propi cos i en la percepció dels diversos ritmes.
Per acostar els infants al món de les creacions musicals i potenciar la
seva escolta activa, caldrà preveure la realització d’audicions, tant de forma
indirecta (gravacions) com directa (audicions al centre, sortides a concerts).
És important que el repertori inclogui estils i gèneres diversos que permetin la
familiarització amb instruments variats i que possibilitin la interpretació i la
imaginació.
Existeixen referències bibliogràfiques que recullen audicions òptimes i
adequades per a educació infantil que motiven l’infant a l’escolta i al gaudi
musical. Moltes d’elles expressen elements descriptius que permeten al nen
d’anar copsant la funció comunicativa de la música. Així mateix, convé complementar l’audició amb propostes que posin en joc el llenguatge corporal i
plàstic i que permetin aprofundir en la comprensió i reinterpretació de
l’audició. A més, cal procurar situacions que afavoreixin l’exploració del silenci
i de les qualitats del so, fent-ne una anàlisi acurada i tenint el suport dels
altres llenguatges, sempre en un marc de propostes lúdiques que parteixin de
la globalitat, com un joc corporal, una audició, etc.
Un altre mitjà de comunicació són els instruments: com són, com sonen,
com es toquen, etc. En aquest aspecte, és positiu el treball grupal a l’hora de
participar en qualsevol pràctica de conjunt instrumental.
Pel que fa al treball auditiu, s’ha de realitzar partint de petits estímuls sonors, discriminant diferents sons i, finalment, fent audicions complexes. Així,
s’aprèn la facultat de saber escoltar estant en silenci, cosa que ajudarà el nen
a comprendre millor el seu entorn. Es tracta d’un treball interdisciplinari que
contribueix a la descoberta de l’entorn, d’un mateix i dels altres. Cal recordar
que, per a l’infant, l’aprenentatge és un joc, i que cal adequar i/o adaptar
l’activitat a cada estadi psicomotriu segons l’edat o les necessitats educatives
especials de cada nen.
La música cobreix la necessitat de comunicació a través de l’expressió,
educa la sensibilitat, col·labora en el creixement ordenat del nen en totes i
cadascuna de les seves àrees (veu, oïda, ritme, gust estètic, imaginació,
expressió i representació), contribueix en l’adquisició de l’atenció i la memòria, col·labora en l’aprenentatge d’altres matèries (és una introducció al món
de l’art) i té una funció sòcio-cultural (l’educació musical és un mitjà eficaç per
a la compensació de les desigualtats educatives).
Nosaltres optem per plantejar moltes de les activitats des d’un punt de
vista lúdic, ja que el joc respon a l’activitat pròpia dels nens. És un mitjà que
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els proporciona plaer i alegria, i els permet expressar-se lliurement i realitzarse com a individus i com a membres d’un col·lectiu. El joc és, també, un mitjà
d’interiorització de normes i pautes de societat (canvi de rol). Per últim, és en
el joc on es desenvolupen totes les funcions psíquiques: funciona com a accelerador d’aprenentatges.
És probable que es puguin trobar semblances entre les diferents unitats.
Hem estructurat així el llibre perquè pensem en l’escola globalment, és a dir,
intentem seguir una línia que es regeixi pels mateixos principis en tots els
nivells. Per aquest motiu, la justificació de totes les nostres unitats està relacionades amb la temàtica que es porti a terme segons l’època de l’any: per
exemple, si estem a la segona unitat de qualsevol curs, haurem de treballar
Santa Cecília i/o Nadal com a festa tradicional. Entenem que la realitat de
cada centre és diferent i, per tant, cada mestre serà lliure a l’hora de programar les seves sessions, no s’haurà d’ajustar completament a la que nosaltres
proposem.

2. CAPACITATS / COMPETÈNCIES BÀSIQUES
La principal diferència entre l’etapa infantil i l’educació primària rau en
què la primera es basa en les capacitats del nen a l’hora de programar, mentre que la segona es basa en les seves competències bàsiques.
Com hem vist en la Introducció, al llarg de l’etapa d’educació infantil els
infants hauran d’anar desenvolupat les seves capacitats a l’entorn dels eixos
següents:
a)
b)
c)
d)

Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada més autònoma.
Aprendre a pensar i a comunicar-se.
Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i a habitar el món.

Per al desenvolupament i la consecució d’aquestes capacitats, la intervenció de les persones educadores ha de ser en els tres àmbits d’experiència
que tenen sentit per als infants de 0 a 6 anys i que necessiten per desenvolupar-se: un mateix, l’entorn i els llenguatges.
Com ja hem dit anteriorment, a l’hora de programar les nostres sessions
de música, no només tindrem en compte l’acompliment de les competències
bàsiques dels alumnes, sinó també l’assoliment de les seves capacitats.
Si s’organitza correctament aquesta àrea de forma globalitzada, es contribuirà al correcte desenvolupament de les seves capacitats, així com també
a la formació de “personetes” amb sensibilitat envers el món que els envolta.
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L’ÀREA MUSICAL I LES CAPACITATS
El coneixement dels diferents codis artístics i l’ús de les tècniques i recursos que són propis de l’àrea musical ajuden els alumnes a iniciar-se en la
percepció i comprensió del món que els envolta. També els permeten ampliar
les seves possibilitats d’expressió i comunicació amb els altres per mitjà dels
recursos que els proporcionen els llenguatges artístics, promovent la iniciativa
personal, la imaginació i la creativitat.

3. METODOLOGIA I AVALUACIÓ
METODOLOGIA
La metodologia emprada per dur a terme la nostra programació es basa
en un treball actiu, participatiu i vivencial (fem ús de l’aprenentatge significatiu: per arribar al coneixement, primer el nen viurà l’experiència). Al mateix
temps que els nens aprendran les cançons, també treballaran els moviments
que han de gesticular en funció del que s’explica a la lletra de la cançó. Això
es reforçarà amb les danses i amb les activitats de relaxació, que alhora contribuiran a l’aprenentatge del vocabulari de l’estació de l’any en què ens trobem i a la seva identificació. En gairebé cada unitat tindrem una activitat de
TIC/TAC i MAV/EA i, a més, cada unitat serà treballada transversalment amb
una altra àrea curricular, que també reforçarà l’assimilació d’aquest vocabulari.
Pel que fa a l’organització de l’alumnat, durant les sessions –col·lectivament, individualment o en petits grups– introduirem la relaxació i l’hàbit de
concentració a través del control ordenat del moviment (amb el Tai-Xí i altres
tècniques similars), ja que en una època frenètica d’estrès i presses com la
que vivim és important que els nostres alumnes trobin un estat de tranquil·litat
per tal de poder concentrar-se en les tasques d’aprenentatge. També introduirem el treball de la respiració i el seu control, així com audicions variades en
què treballarem diferents apartats del currículum.
Aquesta programació es basa en sessions d’una hora, encara que ja sabem que en realitat les sessions mai acaben sent d’una hora sencera. És per
això que també recomanem introduir hàbits de comportament i de preparació
de la veu els primers minuts de classe, que ja es podran començar a posar
en pràctica durant el desplaçar-se de l’aula ordinària a la de música. Així, per
exemple, per entrar a l’aula cal treballar el silenci i l’ordre. En alguns centres,
l’àrea musical a educació infantil es treballa en petits grups, és a dir, emportar-se només mitja classe. Aquest fet ajuda moltíssim el mestre de música en
la seva tasca, ja que pot estar més pendent de tots els infants de forma més
individualitzada; en aquestes edats tota ajuda és poca. Tota aquesta preparació conductual i del cos ens ajudarà a mantenir un clima d’ordre durant les
sessions i a treballar en condicions òptimes qualsevol dels blocs musicals.
Sempre haurem de procurar aconseguir treballar en silenci, tant en les audicions com en les explicacions de danses i de treballs, escrits o manuals.
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Normalment, en cada activitat podem trobar els diferents blocs musicals,
ja que ens agrada barrejar de forma interdisciplinària o global tots els blocs
de l’àrea de música. Però també podem treballar aquests blocs de forma molt
més concreta en diferents tipus d’activitat.
AUDICIÓ
L’audició es pot treballar des de diferents aspectes, tant els més teòrics
com els més vivencials. Nosaltres optem per treballar-la en diferents vies. La
més important és l’audició intel·ligent, és a dir, introduir la vida i l’obra de
l’autor que escoltarem abans que soni. Una altra manera de treballar les audicions és de manera activa, és a dir, fent sonar audicions durant només un
minut, per tal de generar curiositat i interès per allò que han escoltat i que
ningú els n’ha parlat. D’aquesta activitat es pot fer una variant: que siguin els
mateixos alumnes els que portin les audicions, amb la qual cosa ajudem a
fomentar la diversitat musical i cultural a través de l’intercanvi de música.
Serà aquí on els alumnes compartiran els seus gustos musicals fomentant el
gust estètic.
En el cas d’educació infantil, l’audició majoritàriament anirà acompanyada d’un joc o d’un conte. L’objectiu d’aquest treball no és només generar el
gaudi per l’escolta, sinó provocar la necessitat de saber més coses i la curiositat per escoltar més peces musicals. És per això que creiem que seria molt
positiu que a l’aula hi haguessin penjats murals amb imatges o fotografies de
compositors, músics i instruments (o anar-les penjant a mesura que es requereixin). D’aquesta manera es fomenta la curiositat per aprendre i s’ajuda a
l’aprenentatge significatiu.
MÚSICA , MOVIMENT I DANSA
Pel que fa al moviment i a la dansa, la nostra metodologia està molt basada en les pedagogies musicals de Dalcroze, on el ritme es converteix en
moviment corporal, començant sempre pel moviment lliure. Les danses van a
gust de cada mestre, nosaltres n’hem proposat algunes tradicionals i d’altres
més contemporànies, i en fomentem la coreografització: cada grup d’alumnes
ha de fer la seva coreografia. La dansa anirà acompanyada d’una història,
d’un conte o d’un joc. Cal tenir en compte que, a la educació infantil, la dansa
és treballada des de diferents angles: no només de peu, sinó que es pot començar a treballar amb les mans i, després, traslladar-ho en posició dempeus.
Per tal d’observar i avaluar aquest apartat, a cada unitat emprarem
l’activitat High School Musical, en què els infants sortiran en grups a ballar i la
resta del grup els observarà i en faran una crítica constructiva.
CONJUNT INSTRUMENTAL
El conjunt instrumental ajuda el treball en equip i la compenetració entre
cada individu del grup. No només el treballarem amb instruments de percus16

sió indeterminada o determinada, sinó que també donarem molta importància
a la percussió corporal. És molt important recalcar prèviament els exercicis
d’escalfament de la tècnica percussiva. No hem de tenir por a l’hora de donar
instruments, només hem d’entendre que els nens i les nenes volen experimentar i fer-los sonar; és responsabilitat de cada mestre saber poder dosificar
aquesta energia. En aquestes edats incidirem molt, sobretot, en la percussió
de la pulsació de les cançons treballades.
CANÇÓ
El treball de la cançó sempre anirà introduït per una prèvia preparació
del cos, la ment i l’aparell fonador. És per això que la relaxació és tan important per a nosaltres en la preparació de la veu, el cos i la ment. Hi vetllarem
mitjançant una bona respiració abdominal, un massatge facial i corporal, les
sirenes, les escales, etc. Si no s’ha fet amb calma i tranquil·litat no podrem
cantar res, ja que és llavors quan poden haver-hi lesions. Serà després d’això
quan podrem utilitzar la veu per cantar. Procurarem, per tant, que aquest
exercici es faci com a mínim un cop per sessió.
La cançó es podrà ensenyar a través de la imitació directa seguint la veu
del mestre o de la mestra o mitjançant la utilització d’una audició. També la
podrem treballar a partir d’un conte o, fins i tot, des d’un PowerPoint. El treball
de la cançó també anirà acompanyat de les tecnologies que tinguem a
l’abast, com l’enregistrament en MP3 o en àudio mitjançant un programari
gratuït o amb llicència (per exemple, Audacity), ja que podem enregistrar els
nostres alumnes perquè després es puguin escoltar i autoavaluar. Així doncs,
també es pot penjar a Internet mitjançant un bloc musical.
Per tal d’observar i avaluar aquest apartat, a cada unitat emprarem
l’activitat Cançó Olímpica, en què els infants sortiran en grups o individualment a cantar les cançons treballades i la resta del grup els observarà i en
farà una crítica constructiva.
LLENGUATGE MUSICAL
Pel que fa a l’estudi del llenguatge musical, primer de tot tractarem el so
i el silenci i, posteriorment, les qualitats i característiques bàsiques del so.
Així, per exemple, mostrarem només alguns dels símbols previs a
l’aprenentatge del llenguatge musical que es du a terme a primària.
Pel que fa als recursos, nosaltres proposem la sil·labificació Kodaly, eines com els cordills de diferents mides (per exemple, un cordill llarg pot representar una negre i un cordill mitjà pot representar una corxera), etc. Així,
una activitat que es pot realitzar amb aquesta darrera eina és que el professor de música amagui el fil a la mà i tots cantin una síl·laba mentre el fil va
sortint. Aquesta mateixa activitat la podem dur a terme amb gots de colors,
canyes de diferent llargada o, fins i tot, amb cartells rítmics. La pulsació la
treballarem de forma convencional, amb les mans o amb els peus, però també la podem treballar passant-nos una pilota, botant la pilota mentre ens la
passem o botant tres temps la pilota i passant-nos-la en el quart.
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SEGONA PART

UNITATS DE MÚSICA A EDUCACIÓ INFANTIL
P3

UNITAT 1: Comencem de nou. La tardor

Temporització: setembre - octubre (6 sessions)
Justificació: la intenció d’aquesta unitat és aprendre una sèrie de cançons
mimades sobre l’estació de la tardor, on es treballaran valors i hàbits necessaris per a l’entrada a l’escola. Serà una tasca interdisciplinària de descoberta
de l’entorn, d’un mateix i dels altres.
OBJECTIUS DIDÀCTICS














Escoltar, cantar i memoritzar les cançons Els colors (vermell, groc, verd i
blau), Un tren petitó, La Castanyera, Sóc un bolet i A la vora del camí tot
mantenint una correcta postura corporal, controlant l’emissió de la veu i
gaudint del cant.
Discriminar entre so i silenci a través del joc.
Dansar i entendre la cançó A poc a poc i de pressa de D. Gelabert.
Executar les danses La Castanyera i Eram sam sam, i cantar-ne les
cançons.
Discriminar entre “de pressa” i “a poc a poc” amb moviment dirigit (Dalcroze) amb l’audició de la cançó A poc a poc i de pressa de D. Gelabert.
Reconèixer 3 instruments de petita percussió: els claves, la caixa xinesa
i el triangle.
Percudir amb el cos i amb instruments de petita percussió i portar la
pulsació en les cançons treballades, així com en les audicions.
Escoltar i mimar les audicions Els colors de D. Gelabert, Ball dels pollets
i la seva closca de M. Mussorgki i Anastàsia de B. Crioff.
Escoltar amb atenció i interès les músiques proposades per a les activitats i esforçar-se a mantenir una postura correcta a l’hora d’escoltar.
Esforçar-se en el traç a l’hora de realitzar les fitxes de recolzament per
fer una feina ben feta.
Relaxar-se i adquirir l’hàbit de concentració a través del control del moviment ordenat.
Gaudir en el cant, la dansa i les audicions proposades en aquesta unitat
relaxadament.
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METODOLOGIA
En aquesta unitat es pretén treballar els continguts de manera activa i
vivencial: els nens aprendran els moviments que han de gesticular en funció
del que estan explicant amb la lletra de la cançó. Això es reforçarà amb les
danses i amb les activitats de relaxació, que aniran encaminades a reforçar
l’aprenentatge del vocabulari de la tardor i a la identificació d’aquesta època
de l’any. L’activitat de TIC i MAV també reforçarà l’assimilació d’aquest vocabulari, que serà treballat des d’altres àrees per altres mestres.
La metodologia que seguirem serà la següent:









Introduirem la relaxació i l’hàbit de concentració a través del control del
moviment ordenat (Tai-Xí i altres tècniques similars) i de la respiració.
També farem audicions variades en què treballarem diferents apartats
del currículum.
Quan fem fitxes treballarem en silenci.
Es durà a terme una activitat que anomenarem La Cançó Olímpica: en
petits grups, els nens aniran sortint a cantar mentre els altres estiguin en
silenci respectant la interpretació dels companys.
També es durà a terme una altra activitat, High School Musical: en petits
grups, els nens aniran sortint a ballar mentre la resta estigui en silenci
respectant la interpretació dels companys.
Per últim, es desenvoluparan activitats vivencials i motivadores, en què
s’intentarà crear un clima relaxat en tot moment. Per a fer-les, l’alumnat
s’organitzarà col·lectivament, individualment o en petits grups.

AVALUACIÓ
Criteris d’avaluació
Veure apartat Avaluació (pàgina 18).
Activitats d’avaluació
Veure apartat Avaluació (pàgina 18).






Avaluació inicial: recordarem de les cançons de tardor d’educació infantil
i observarem l’actitud dels alumnes davant les cançons que s’han de
cantar. Han de saber escoltar, controlar els moviments, marcar la pulsació...
Avaluació sumativa: observarem directament les activitats-joc, com High
School Musical, La Cançó Olímpica, el taller de composició, el sac de
cançons, els entreteniments musicals...
Avaluació formativa: observarem tots els alumnes en les diferents activitats proposades.

Activitats d’autoavaluació
Veure apartat Avaluació (pàgina 18).
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ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ


Parlarem sobre la tardor, els seus elements i tot el folklore que envolta
aquesta estació de l’any.

ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ




Jugarem a endevinar cançons escoltant-ne la melodia.
Picarem la pulsació de les cançons de la unitat.
Jugarem a la discriminació auditiva.

RECURSOS I ESPAIS









Aula de música.
Equip de so.
Piano i guitarra.
Fitxes amb les partitures i lletres de les cançons: Els colors, Un tren petitó, La Castanyera, Sóc un bolet, A la vora del camí i Eram sam sam.
Audicions: De pressa i a poc a poc de D. Gelabert, Els colors de D. Gelabert, Ball dels pollets i la seva closca de M. Mussorgki i Anastàsia de B.
Crioff.
Pissarra.
Cinta adhesiva per al terra i anelles.
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CONTINGUTS

MÚSICA
(COMUNICACIÓ I LLENGUATGES)

– Memorització de les cançons de la unitat i de l’ordre de les accions.
– Control de l’emissió de la veu i pronunciació correcta de les paraules.
– Escolta atenta de les audicions proposades.
– Moviment organitzat en la dansa.

– Les cançons: Els colors, Un tren petitó, La Castanyera, Sóc un bolet, A
la vora del camí, Ball dels pollets i la seva closca, Anastàsia.
– La dansa: La Castanyera i Eram sam sam.
Explorar i Percebre
–
Ràpid i lent: De pressa i a poc a poc de D. Gelabert.
(Conceptuals)
– Els claves, la caixa xinesa i el triangle.
– So i silenci.
– Relaxar-se a través de diferents audicions i activitats.

Interpretar i Crear
(Procedimentals)

Actitudinals

DESCOBERTA DE
L’ENTORN

DESCOBERTA D’UN
MATEIX I DELS
ALTRES

– La tardor: La Casta– El joc i el moviment de
nyera, els bolets, les
volta cap aquí.
fulles seques...
– Els instruments musicals a l’aula.

– Discriminació de la
tardor: La Castanyera,
els bolets, les fulles
seques...

– Goig en la pràctica del cant.
– Atenció i interès en les activitats proposades.
– Esforç per mantenir una postura correcta tant a l’hora de cantar com en les audicions.
– Interès per allò relacionat amb l’estació de la tardor.
– Esforç i interès per tenir una bona actitud.
– Interès per realitzar correctament el moviment organitzat en rotllana de la dansa proposada i per assolir una pronunciació
correcta de la cançó.
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE
Sessió 1
1. Presa de contacte: cantarem El tren petitó (que els nens ja coneixen) i
farem el joc de ballar lliurement amb música i caure de cul al terra quan
pari de sonar (10 min).
2. Escoltarem i jugarem a ballar quan soni Els colors de D. Gelabert i seurem
a terra quan hi hagi silenci (10 min).
3. Els explicarem el conte de l’ocell: hi ha un ocellet a l’aula i hauran de fer
veure que se’l passen amb molt de compte; després, li hauran de cantar
una cançó, A la vora del camí, la qual imitaran i mimaran (20 min).
4. Parlarem dels colors –els nens ja els hauran treballat amb la mestra– i ens
centrarem en el color vermell: pintarem una fitxa de vermell mentre escoltem l’audició d’Els colors de D. Gelabert (20 min).
Sessió 2
5. Jugarem al joc de les estàtues de gel per aprendre a discriminar el so i el
silenci (10 min).
6. Investigarem els instruments de l’aula –claves, caixes xineses i triangles–
per saber com es piquen, com sonen, etc. Repartirem els instruments i picarem la pulsació de la cançó El tren petitó. Després, tocarem lliurement
l’instrument fins que la mestra indiqui que parem (20 min).
7. Farem una dansa-joc: escoltarem la cançó Eram sam sam i aprendrem a
mesurar-la mentre la mimem (15 min).
8. Escoltarem i aprendrem a ballar ràpid i lent amb l’audició A poc a poc i de
pressa de D. Gelabert, escoltada amb el CD (10 min).
9. Escoltarem la cançó de La Castanyera cantada pel mestre (5 min).
Sessió 3
10. Ens relaxarem escoltant Carmina Burana (10 min).
Farem una dansa-joc: cantarem Eram sam sam fent el moviment de la
ploma (15 min).
11. Escoltarem l’audició del Ball dels pollets i la seva closca de M. Mussorgki i
ho representarem. Els nens s’han d’imaginar que porten un tros de closca
al cap i que són els pollets (15 min).
12. Farem la fitxa dels pollets (10 min).
13. Escoltarem i cantarem per imitació Sóc un bolet (10 min).
Sessió 4
14. Escoltarem La Castanyera i parlarem sobre què ens recorda: la tardor, les
fulles seques, l’arribada del fred... (10 min).
15. Cantarem i ballarem La Castanyera amb l’acompanyament del CD i, després, del piano o de la guitarra (10 min).
16. Cantarem, per imitació, Sóc un bolet amb acompanyament de la guitarra o
del piano (10 min).
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17. Ens mourem per l’aula caminant segons el so de la guitarra o del piano
(Dalcroze) (10 min).
18. Farem el mateix, però ara amb el recolzament de l’audició de De pressa i
a poc a poc de D. Gelabert (10 min).
19. Cantarem A la vora del camí per imitació (10 min).
Sessió 5
20. Farem un exercici de relaxació: ens estirarem al terra relaxant les parts del
cos que la mestra anomeni mentre respirem al ritme de la música (10
min).
21. Cantarem i mimarem El vermell, A la vora del camí i Sóc un bolet (15 min).
22. Farem la fitxa recordatòria de Sóc un bolet (15 min).
23. Escoltem l’audició Anastàsia de B. Crioff. Els expliquem la història
d’Anastàsia, una princesa russa que es va perdre en un incendi i que, en
fer-se gran, es retroba amb la seva família (15 min).
24. Ballarem La Castanyera amb l’acompanyament del CD (5 min).
Sessió 6
25. Ens relaxarem escoltant cançons de bressol (10 min).
26. Marxarem seguint el ritme de De pressa i a poc a poc de D. Gelabert.
Compararem el ritme d’aquesta cançó amb la de L’ocell i la tortuga (Dalcroze) (15 min).
27. Cantarem les cançons de castanyada i d’altres que ja coneixem (15 min).
28. Farem la fitxa de A la vora del camí (10 min).
29. Farem la fitxa recordatòria pel cançoner d’El tren petitó (10 min).
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