
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT:  SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP: 

- Cursos: P3, P4 i P5 

- Durada: 1h setmanal 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Podem dir que la música constitueix un element clau a l'hora de descobrir i prendre contacte 

amb el món que els rodeja, els ajuda a desenvolupar la seva percepció auditiva, els ajuda a 

comunicar-se i socialitzar-se, els estimula la imaginació, potencia el desenvolupament de la 

creativitat, expressar el que no es pot dir amb paraules i també una font inesgotable 

d'entreteniment i plaer. 

La música ens serveix per a treballar la disciplina, la paciència, la sensibilitat, la coordinació, el 

treball en equip, la capacitat memorística i de concentració.... Amb això no vull dir que els 

alumnes no puguin aprendre sense la música però si que és evident que la música els 

proporciona millors oportunitats en el seu desenvolupament.    

Doncs, és evident que és interessant treballar la música a totes les etapes educatives i en el cas 

de l'etapa d'infantil, on els alumnes processen més informació i és on aprenen més coses, cal 

dedicar un esforç per a treballar amb la màxima qualitat. 

 
OBJECTIUS GENERALS: 
1- Mostrar respecte envers els instruments i fer-ne un bon us. 
2- Mantenir l’atenció al llarg d’una audició musical. 
3- Diferenciar so i silenci. 
4- Reconèixer les diferents qualitats del so; agut-greu, fort-fluix, llarg-curt, el timbre... 
5- Reconèixer un repertori de cançons i danses tradicionals anant del més proper al més 
llunyà. 
6- Improvisar ritmes, danses i melodies amb instruments, el cos i la veu 
 
 
 
CONTINGUTS: 
 
CONCEPTE 
Moviment corporal i psicomotricitat. 
Danses tradicionals infantils. 
Reproducció del so; família de vent, família de percussió i família de corda. 
El nostre cos com a instrument; la veu, percussió corporal, altres. 
Creació d'instruments i els seus orígens. 
Danses inventades. 
El ritme. 
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Treball en parelles i en grup.   
Cançons tradicionals catalanes. 
Cançons per diades. 
La veu: articulació i respiració. 
Significat de les cançons, vocabulari. 
 
PROCEDIMENT 
Interpretació de cançons de forma col·lectiva i individual. 
Repetició de cançons ja conegudes. 
Interpretació del significat de les lletres de les cançons. 
Memorització de diferents cançons catalanes. 
Acompanyament de diferents cançons a partir d'obstinats rítmics. 
Pràctica amb instruments de percussió i diferents tècniques per fer-los servir. 
 
VALORS 
Fer un esforç per mantenir una bona postura corporal en el moment del cant. 
Mostrar una actitud respectuosa davant els companys i companyes en els moments que 
interpreten. 
Gaudir de la pràctica musical sentin-se tranquil i relaxat. 
Adquirir interès envers la música. Estimació, respecte i cura pels instruments musicals. 
Interès per a la pràctica dels diferents instruments musicals. 

 
REPERTORI 
 
CASTANYADA, ST. JODEP DE CALASSANS i TARDOR: 
- La castanyera 
- De dintre d'una poma 
- Vora el foc tinc la mainada 
- Un moix dalt d'una teulada 
- Marrameu torre castanyes 
 
NADAL, HIVERN 
- La pastora Caterina 
- Fum, fum, fum 
- El caga tió 
- Que li darem al noi de la mare 
- El Rabadà 
- Les dotze van tocant 
- Vés-te'n hivern 
- Un tortell 
 
CARNESTOLTES 
- Quant arriba en carnestoltes 
 
PRIMAVERA I ST. JORDI: 
- A la primavera vigila el jardí 
- La primavera 
- St. Jordi era un home 
- Els ocells han arribat 
 
ALTRES 
- Peix peixet de la canya 
- Un peix en el fons de l'estany 
- El lleò 



- Un tren petito 
- El Cotxe 
- Dalt del cotxe 
- Ploreu, ploreu ninetes 
- Les campanes de Salom, Bim Bo 
- L'abella 
- De l'u al deu 
- M'ha sortit un gra al nas 
- Un roure 
- El Matí 
- Jo de la gallina 
- Un cargolet se'n anava.. 
- Les fulles de l'arbre 
- La masovera 
- Zum, zum, zum 
- Puff el drac màgic 
- Quant les oques van al camp 
- En Patufet 
- Margarideta llevat de matí 
- Marieta, vola, vola 
- La fira 
 
COM S’ESTRUCTUREN LES SESSIONS: 

- (0-10) Degut a que la sessió comença a les 17h i els alumnes tot just han acabat les classes, 
els deixem 10 minuts per a que puguin esmorzar i airejar-se una mica. 

-(10-20)La sessió de sensibilització de música sempre comença amb els alumnes al voltant del 
piano i cantant alguna cançó ja coneguda, tot seguit en podem aprendre alguna de nova. 

-(20-30) Joc rítmic/dansa. 

-(30-40) Interpretació amb instruments de percussió menor. En algunes sessions podem 
treballar amb material Orff adequats a les capacitats del alumnes. 

-(40-55) Improvisació amb instruments i/o expressió corporal 

-(55-60) Recollida i sortida 

 

 


