SEGONA PART
UNITATS DE MÚSICA A PRIMÀRIA
1er de Cicle Inicial
UNITAT 1: Comencem de nou. La tardor
Temporització: setembre-octubre (12 sessions)
Justificació: Durant l’inici de curs els alumnes han de recordar el que havien
fet anteriorment i han d’aprendre noves coses relacionades amb el que ja
han fet o amb coses que aprendran posteriorment (aprenentatge significatiu). La intenció d’aquesta unitat és aprendre una sèrie de cançons mimades1
sobre l’inici de curs i l’estació de la tardor. Una iniciació al llenguatge musical que serà molt més evolucionat respecte al que han treballat durant
l’etapa d’infantil. Serà un treball interdisciplinar amb coneixement de l’entorn i llengua catalana.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

1

Escoltar, cantar, memoritzar i enregistrar o dansar lliurement les cançons Hola – diguem com estàs?, Tots els nens del meu carrer, Ja ha
arribat la tardor, Les castanyes peten peten, tot mantenint una correcta postura corporal, controlant l’emissió de la veu i gaudint del cant.
Localitzar la clau de Sol al pentagrama, així com les notes Sol i Mi en
les cançons Les campanes de Salom, Sol Mi vull sortir.
Composar amb les eines adquirides (Sol, Mi; Negra, Corxeres; i el
compàs 2/4).
Dibuixar la clau de sol al pentagrama, així com les notes sol i mi.
Entendre i saber portar el compàs 2/4 amb l’audició i cançó El dos
Quatre de Dàmaris Gelabert.
Percudir corporalment i amb instruments de petita percussió (la caixa
xinesa, les claves i el triangle i interpretar amb síl·labes mnemotècniques (ta i titi) la negra i les dues corxeres.
Portar la pulsació, i/o l’accent d’una cançó ja treballada (la caixa xinesa, les claves i el triangle) i percussió corporal.
Cantar i dansar la dansa del Ballet del rotlletó i la Dansa dels amics
seguint la pulsació.
Diferenciar entre ritmes ràpids –lents i forts– i fluixos a partir de
l’audició de La tempesta de El barbero de Sevilla, El fort i el fluix i A
poc a poc i ràpid de Dàmaris Gelabert.
Relaxar-se i adquirir l’hàbit de concentració a través del control del
moviment ordenat.

Amb mímica.
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¾
¾
¾

Escoltar amb atenció i interès les músiques proposades per a les activitats i esforçar-se en mantenir una postura correcta a l’hora d’escoltar.
Esforçar-se en el traç en realitzar correctament les fitxes de recolzament i, per tant, en la feina ben feta.
Gaudir amb el cant i la dansa, i amb les audicions proposades en
aquesta unitat relaxadament.2

METODOLOGIA
¾

¾

Introduirem la relaxació i l’hàbit de concentració a través del control
del moviment ordenat (Tai-xí i altres tècniques similars), la respiració i
el seu control i audicions variades amb les que treballarem diferents
apartats del currículum.
Pel que fa al treball de les notes, utilitzem fonomímia.

AVALUACIÓ
Criteris d’avaluació
¾ Interpretar de memòria cançons i danses de la unitat.
¾ Localitzar la clau de Sol i les notes al pentagrama.
¾ Llegir petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos.
¾ Composar de forma senzilla amb els elements apresos
¾ Reconèixer i anomenar algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització sonora i corporal dels elements presents en
l’entorn natural, cultural i artístic.
¾ Emprendre processos de creació i producció musical i desenvoluparlos amb confiança, satisfacció i respecte.
¾ Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius.
¾ Reconèixer elements musicals en audicions i coreografies.
Activitats d’avaluació
¾ Avaluació inicial: recordatori de les cançons de tardor d’infantil: observació de la seva actitud davant de les cançons a cantar, saber escoltar, controlar els seus moviments, marcar la pulsació...
¾ Avaluació sumativa: observació directa de l’activitat joc: High school
musical, La cançó olímpica, el taller de composició, el sac de cançons,
els entreteniments musicals, etc.
2

(1) Escoltar amb atenció i interès les músiques proposades per a les activitats i
esforçar-se en mantenir una postura correcta a l’hora d’escoltar. (2) Esforçar-se en
el traç en realitzar correctament les fitxes de recolzament i, per tant, en la feina
ben feta. (3) Gaudir amb el cant i la dansa, i amb les audicions proposades en
2
aquesta unitat relaxadament. Aquests 3 darrers OBJECTIUS DIDÀCTICS formaran
part dels objectius a assolir al llarg de tota la primària. Per tant, el mestre els ha
d’incloure a totes les unitats.
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¾

Avaluació formativa: s’observarà la participació de tots els alumnes
en les diferents activitats proposades, així com la seva actitud i el
comportament.

Autoavaluació del mestre
Veure pàgina 14.
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ
¾
¾
¾

Debat sobre la tardor.
El joc Operació triomf.
High school musical.

ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ
¾
¾
¾
¾

Repassem les cançons de curs anterior.
Picar la pulsació de les cançons de la unitat.
Escoltar altres cançons sobre la tardor.
Danses de rotllana.

RECURSOS I ESPAIS
¾

¾

¾

Fitxes amb les partitures i lletres de les cançons Hola – diguem com
estàs?, Tots els nens del meu carrer, Ja ha arribat la tardor, Les castanyes peten peten, Les campanes de Salom, Sol Mi vull sortir, Ballet
del rotlletó i la Dansa dels amics, La tempesta de El barbero de Sevilla, El fort i el fluix i A poc a poc i ràpid de Dàmaris Gelabert.
Audicions de El dos Quatre de Dàmaris Gelabert; Ja ha arribat la
tardor, Ballet del rotlletó i la Dansa dels amics de Noè Rivas; La tempesta de El barbero de Sevilla; El fort i el fluix i A poc a poc i ràpid de
Dàmaris Gelabert; BSO, El senyor dels Anells del Grup Pegasus
(Somni d’una gran ciutat).
Cinta adhesiva pel terra, les anelles.
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CONTINGUTS

MÚSICA

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

CONEIXEMENT
DE L’ENTORN

LLENGUA CATALANA

– Discriminació de la
tardor: la castanyera, – Pronúncia correcta de les paels bolets, les fulles raules treballades.
seques....

– Les cançons: Hola –diguem com estàs?, Tots els nens del
– Paraules: la tardor, la castaExplorar i Percebre meu carrer, De dintre d’una poma, Ja ha arribat la tardor, Les
castanyes peten peten.
(Conceptuals)
– La tardor: la casta- nya, la castanyera, els bolets...
– La dansa: Ballet del rotlletó i la Dansa dels amics.
nyera, els bolets, les
– La negra i les dues corxeres.
fulles seques....
– La clau de Sol.
– Ràpid i lent.
– El Barbero de Sevilla de Rossini.
– Fort i fluix.
– La caixa xinesa, les claves i el triangle.
– El relax a través de diferents audicions i activitats.
– La composició.
Interpretar i Crear
(Procedimentals)

Actitudinals

– 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 que esdevé a l’entorn en la estació de la Tardor.
– Esforç i Interès per tenir una bona actitud.
– Interès en el moviment organitzat en rotllana de la dansa proposada i per assolir una pronúncia correcta.
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE
Sessió 1
1. Presa de contacte: Cantem i dansem per escolta i imitació la cançó del
Hola – diguem com estàs? (5 min).
2. Ens movem seguint la pulsació de la música que sona Hola – diguem
com estàs? (10 min).
3. Escoltem i cantem la cançó Tots els nens del meu carrer (primera
estrofa ) (10 min).
4. La pulsació del compàs 2/4 i les fórmules rítmiques negra i dues corxeres en la cançó anteriorment treballada (10 min).
5. Percudim amb batimans les fórmules rítmiques amb la base del CD de
la cançó (10 min).
6. Percudim amb instruments de petita percussió les fórmules rítmiques
(10 min).
7. Tornem a cantar Tots els nens del meu carrer amb acompanyament
del piano/guitarra/CD (5 min).
Sessió 2
8. Fem relax viatjant somiant: Somni d’una gran ciutat de Pegasus. Escoltar i parlar del que s’han imaginat en el petit viatge (15 min).
9. Tots els nens del meu carrer amb acompanyament de la guitarra (segona estrofa) (10 min).
10. Introduïm la poma com a fruita de tardor i cantem per imitació: El ballet del rotlletó (10 min).
11. Localitzem el Sol i el Mi (amb anelles al terra de dos colors, amb dues
línies al terra, amb nens de diferents alçades; per petits grups esperant respostes diferents d’un mateix motiu melòdic del Sol i el Mi).
Aprofitem per fer fotografies (15 min).
12. Aprenem per imitació els passos del Ballet del rotlletó (10 min).
Sessió 3
13. Fem relax fent Tai-xí, respirant com si infléssim globus, fent els moviments de posar cera i polir cera (música de fons oriental) (10 min).
14. Audició de Dos quatre de Dàmaris Gelabert portant el compàs per
imitació alternant ambdós braços (5 min).
15. Cantem Tots els nens del meu carrer amb acompanyament del piano
(10 min).
16. El ballet del rotlletó (aprofitem per fer un vídeo) (15 min).
17. Percudim amb batimans la progressió de la pluja (un dit, dos dits...) i
ho lliguem amb la següent activitat (5 min).
18. Caminem el fragment La tempestad de El Barbero de Sevilla; assenyalar o penjar la fotografia de Rossini (10 min).
19. Fem la fitxa de Tots els nens del meu carrer (5 min).
Sessió 4
20. Fem relaxació fent titelles amb el fragment de Muppets (King Crimson)
(10 min).
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21. Introduïm la tardor en taula rodona i escoltem la cançó de Noè Rivas
Ja ha arribat la tardor (15 min).
22. Cantem per imitació a capel·la la cançó Ja ha arribat la tardor, amb
acompanyament de la guitarra i picant amb les mans la pulsació de la
cançó (2 primeres estrofes). Introduirem aquí el concepte d’accent i
després ho posarem en pràctica (20 min).
23. Cantem més de pressa i més a poc a poc Tots els nens del meu carrer picant la pulsació amb triangles i després l’accent amb les claves.
Finalment, en dos grups, ho enregistrarem amb MP3 amb les instrumentacions apreses (20 min).
Sessió 5
24. Repassem cançons d’altres cursos sobre la tardor (10 min).
25. Fem la fitxa de: Ja ha arribat la tardor (5 min).
26. Omplim la casa del 2/4 amb negres, corxeres i el silenci de negre a
mode de concurs i cantem la cançó de Dos quatre de Dàmaris Gelabert (10 min).
27. Cantem Ja ha arribat la tardor amb acompanyament del CD i de la
guitarra (sencera) (15 min).
28. Diferenciem ràpid i lent amb l’audició de Depressa i a poc a poc de
Dàmaris Gelabert. Ho escenifiquem amb la tortuga i l’ocell i ho relacionem amb l’audició de La tempestad de El Barbero de Sevilla recalcant
que fort no vol dir ràpid i que lent no vol dir més fluix (20 min).
Sessió 6
29. Fem relax fent Tai-xí-Xicun, moviment de la fletxa i les energies (10 min).
30. Factor high school dancin i El ballet del rotlletó amb acompanyament
del piano. Dividim la classe en dos grups, uns avaluen i els altres actuen (Avaluatiu) (20 min).
31. Repassem Tots els nens del meu carrer, i enregistrarem amb MP3
Hola – diguem com estàs? (10 min).
32. Dibuixar-nos les cares amb la cançó Hola – diguem com estàs? i enganxar-les al mural (20 min).
Sessió 7
33. Fem relaxació escoltant la BSO d’El Senyor dels Anells (s’explica un
viatge descriptiu d’un bosc, unes fades, la lluna...) (10 min).
34. Fem La cançó olímpica de les cançons treballades (Avaluatiu) (20 min).
35. Qui omple millor la casa? (Avaluació Llenguatge) (20 min).
36. Escoltem i cantem per imitació La dansa dels amics (10 min).
Sessió 8
37. Relaxació. Sona el fragment que escoltarem. Hem d’esbrinar com es
diu i de qui és? (El barbero de Sevilla) (5 min).
38. Percudim amb batimans la progressió de la pluja (un dit, dos dits...) i
ho lliguem amb la següent activitat (5 min).
39. Relacionem la pluja amb l’obra i l’estació en la que ens trobem. És la
mateixa que la que succeeix l’obra? (5 min).
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40. Cantem la cançó La dansa dels amics per apartats i a cada part ballem la seva dansa corresponent (30 min).
Sessió 9
41. Ens preparem per cantar. Cantem i ballem la cançó La dansa dels
amics sencera un parell de vegades mínim (10 min).
42. Escoltem l’audició de la cançó Les castanyes peten peten de Dàmaris
Gelabert i la imitem cantant (15 min).
43. Percudim la cançó en dos grups de claves i caixes xineses, uns fent
negres (tas) i els altes corxeres (titis) (15 min).
44. Parlem de Sol i el Mi, tot localitzant-los en el pentagrama de la pissarra. Expliquem la història en la que es coneixen i es fan amigues i es
van combinant en el pentagrama. Cançó Sol Mi (15 min).
Sessió 10
45. Recordem la cançó Sol Mi, tenint el ritme escrit a la pissarra. Només
hem de posar les notes entre tots i cantar-les; després ens inventarem
una nova lletra i l’enregistrem amb l’MP3 (25 min).
46. Entreteniments musicals. Fitxa de la Clau de Sol (pàg. 3 llibret 6 i pàg.
9 llibret 3 de l’editorial Nadal) (34 min).
47. Cançó d’un minut (1 min).
Sessió 11
48. Relaxació. Fem Tai-xí-Xicun (5 min).
49. Escoltem Les campanes de Salom i pensem si les notes que surten
(timbre de casa: Sol, Mi) són les mateixes notes que a Sol Mi vull sortir que també té compàs 2/4. Després la cantem (15 min).
50. Sac de cançons. Recordem totes les cançons que hem treballat i que
siguin de tardor o de castanyada: Ja ha arribat la tardor, Les castanyes peten peten i recuperem d’altes cançons de festa de castanyada
(La castanyera, Marrameu, El gegant del castanyer, La dansa de les
castanyes...) amb diferents acompanyaments en 2/4 (30 min).
51. Fem la fitxa de Les castanyes peten peten (10 min).
Sessió 12
52. Relaxació. Som floretes: movem els braços seguint la pulsació de la
cançó fins que ens aixequem com buscant la llum del sol, fins que
acabem ben estirats. Al mateix temps, escoltem Carmina Burana
fragment nº 3 d’audició Activa Llongueras (5 min).
53. La cançó olímpica: amb Ja ha arribat la tardor, Les castanyes peten
peten i La cançó d’anglès (20 min).
54. High school musical. Ballem les danses El ballet del rotlletó i La dansa
del amics i ho enregistrem en vídeo (35 min).
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UNITAT 4: Inici de la primavera
Temporalització: març - inicis abril (12 sessions)
Justificació: La intenció d’aquesta unitat és aprofundir tot el que hem après
fins ara a través de cançons, danses i conjunts instrumentals relacionats
amb la primavera i els canvis que en ella comporten.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Cantar i memoritzar les cançons: La cançó dels oficis, De dintre d’una
poma, Yupi-yupà tot mantenint una correcta postura corporal, controlant l’emissió de la veu i gaudint del cant.
Cantar i dansar Tantoli i Els velers.
Llegim amb síl·labes mnemotècniques i percudim diferents combinacions rítmiques amb negres, corxeres, silenci de negra i accents.
Accent, pulsació i temps fort amb percussió de so indeterminat seguint una línia rítmica de negres i després amb corxeres.
Elaborar un mural de la percussió: metall, fusta, membrana i escoltar
el so.
Escoltar amb atenció i interès les músiques proposades: La primavera (Vivaldi, Les quatre estacions); La pastoreta (tradicional), per a les
activitats i esforçar-se en mantenir una postura correcta a l’hora
d’escoltar.

METODOLOGIA
¾

Provarem d’enregistrar les cançons amb l’ordinador en MP3 per tal
que després ho puguin sentir i fer-ne un recompilatori CD.

AVALUACIÓ
Criteris d’avaluació
¾ Interpretar de memòria cançons i danses de la unitat.
¾ Llegir i percudir petits patrons melòdics i rítmics amb els elements
apresos entenent les síl·labes mnemotècniques.
¾ Reconèixer i anomenar algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització sonora i corporal dels elements presents.
¾ El·laborar mural d’instruments tot mostrant respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius.
¾ Reconèixer elements musicals en audicions i coreografies.
¾ Realitzar patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i instruments.
¾ Presentació.
Activitats d’avaluació
¾ Avaluació inicial: presentació de les cançons: observació de la seva
actitud davant de les cançons a cantar, saber escoltar, controlar els
seus moviments...
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¾
¾

Avaluació sumativa: observació directa de l’activitat joc: Operació
triomf.
Avaluació formativa: s’observarà a tots els alumnes en les diferents
activitats proposades, així com la seva actitud i el comportament.

Autoavaluació del mestre
Veure pàgina 14.
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ
¾
¾
¾

Debat sobre la tardor.
El joc Operació triomf.
El joc la casa del 2/4.

ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ
¾
¾

Danses lliure.
Picar la pulsació de les cançons de la unitat.

RECURSOS I ESPAIS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Espai: aula de música .
Equip de so.
Piano.
Xilòfons, metal·lòfons i carillons.
Guitarra.
Fitxes amb les partitures i lletres de les cançons: La cançó dels oficis,
Sant Jordi (tothom està molt content), Yupi-yupà.
Audicions: Virolet Sant Pere i Els velers. La primavera (Vivaldi, Les
quatre estacions) i La pastoreta (tradicional).
Pissarra.
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CONTINGUTS

Explorar i
Percebre
(Conceptuals)

MÚSICA

CONEIXEMENT DEL MEDI

TUTORIA

– Hàbits i companyerisme

– Les cançons: La cançó dels oficis, Sant Jordi (tothom està molt content), Yupi-yupà.
– La dansa: Virolet Sant Pere i Els velers.
– La primavera: la pluja, les – L’amistat.
– El fort fluix: La primavera (Vivaldi, Les quatre estacions).
flors, els insectes...
– Sèries rítmiques amb negra, corxeres i silenci de negra.
– L’accent.
– Audició: La pastoreta (tradicional).
– El relaxació.

– Memorització de les cançons de la unitat i de l’ordre de les accions.
– Control de l’emissió de la veu i pronúncia correcta de les paraules.
Interpretar i
– Percussió de sèries rítmiques.
Crear
(Procedimentals) – Escolta atenta de les audicions proposades.
– Moviment organitzat en la dansa .
Actitudinals

– 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.
– Esforç i Interès per tenir una bona actitud.
– Interès en el moviment organitzat en rotllana de la dansa proposada i per assolir una pronúncia correcta.
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE
Sessió 1
1. Preparem la veu: massatge facial i respiració (5 min).
2. Fem fonomímia per situar-nos en la tonalitat (Do Re Mi Sol La) (5 min).
3. Presa de contacte: cantem per imitació la cançó La cançó dels oficis
(primera estrofa) (15 min).
4. Escalfem el cos: el joc de les pinces d’estendre la roba (15 min).
5. Aprenem una dansa: El Tantoli (19 min).
6. Música d’un minut (Sylvia, fragment de L. Delibes) (1 min).
Sessió 2
7. Escoltem La pastoreta i observem que és una cançó tradicional que
probablement ja coneixem, i que la veu és un dels millors instruments
(5 min).
8. Acabem la cançó La cançó dels oficis (segona estrofa) i parlem dels
diferents oficis (15 min ).
9. Llegim sèries rítmiques combinat amb el concepte d’accent (negra,
corxeres, silenci de negra) (10 min).
10. Percudim sèries rítmiques amb batimans fent cas als accents (mirant
la pissarra i després mirant les cartolines que aniran variant) (15 min).
11. Fem fitxa de la cançó dels oficis (14 min).
12. Música d’un minut Simfonia per als sopars del rei, de R. Delalande (1
min).
Sessió 3
13. Fem fonomímia per situar-nos en la tonalitat (Do Re Mi Sol La) (5 min).
14. Cantem per imitació la cançó La cançó dels oficis (15 min).
15. Dalcroze (15 min).
16. Dansa: El Tantoli (15 min).
17. Audicions La Pastoreta i la cantem per imitació (10 min).
Sessió 4
18. Juguem amb la fonomímia, quina nota és? Es toca amb el xilofon, i
han de gesticular la nota (10 min).
19. La cançó Olímpica: La cançó dels oficis (20 min).
20. Ballem la dansa Tantoli (20 min).
21. Enregistrem en l’MP3 La cançó dels oficis (9 min).
22. Música d’un minut (1 min).
Sessió 5
23. Percussió corporal a una veu, intercanviant batimans, genolls i peus
(10 min).
24. High School Musical: Tantoli (20 min).
25. Cantem per imitació i amb acompanyament de la guitarra o el piano la
cançó Yupi-yupà (20 min).
26. Fitxa de Llenguatge (10 min ).
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Sessió 6
27. Percussió corporal progressions rítmiques, negres corxeres i semicorxeres. El mestre porta la pulsació (10 min).
28. Percudim sèries rítmiques amb batimans fent cas als accents (10 min).
29. Interpretem la cançó amb xilofon Hem de fer un tema amb Finale (Do,
Re, Mi, Sol La) (15 min).
30. Cantem per imitació i amb acompanyament de la guitarra o el piano la
cançó Yupi-yupà (15 min).
31. Fem la fitxa de Yupi-yupà (10 min).
Sessió 7
32. Preparem la veu: massatge facial i respiració (5 min).
33. La cançó Olímpica: Yupi-yupà (20 min).
34. Introduïm la dansa Els velers (20 min).
35. Interpretem la cançó Hem de fer un tema amb Finale (Do, Re, Mi, Sol
La) (15 min).
Sessió 8
36. Juguem amb la fonomímia, quina nota és? Es toca amb el xilofon i
han de gesticular la nota (15 min).
37. Cantem per imitació la cançó De dintre d’una poma (20 min).
38. Fem una fitxa de Llenguatge (10 min).
39. Papiroflèxia: fem un veler de paper per ballar la propera sessió (10 min).
40. Fem una fitxa de De dintre d’una poma (5 min).
Sessió 9
41. Ritme de bateria Pop: Treballem dues línies rítmiques per separat,
primer una i després l’altra. (Una línia és silenci de negra, negra, silenci de negra, negra; i l’altra és negra, silenci de negra, corxeres, silenci de negra (15 min).
42. Després fem dos grups per interpretar les dues línies juntes (10 min).
43. Audició La primavera (Vivaldi, Les quatre estacions) elaborant la fitxa
(15 min).
44. Enregistrem a l’MP3 De dintre d’una poma (10 min). Repassem la
dansa Els velers amb els barrets posats (10 min).
Sessió 10
45. Escoltem els diferents instruments de l’orquestra Els instruments de
l’orquestra i expliquem les diferents famílies d’instruments, com es toca cada instrument, etc. (10 min).
46. Es reparteix un foli a cada nen i ha de dibuixar un instrument (20 min).
47. La cançó Olímpica: De dintre d’una poma (15 min).
48. High School Musical: Els velers (15 min).
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