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EDUCACIÓ PRIMÀRIA-  
CICLE INICIAL
MÚSICA

Us donem la benvinguda a l’àmbit musical.

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts.

Introducció

La música tot ho envaeix. Des de la infància ens ha 
acompanyat amb lletres ben properes als nostres cos-
tums i la nostra cultura.

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

Oferir propostes de crei-
xement i expressió artís-
tica, vinculades amb la 
cultura i la tradició pròpia.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
LA MÚSICA AL DIA A DIA

Es trien alguns moments del dia a dia, per exemple, l’arribada a l’escola, el vespre, 
una festa, etc. Es pregunta als infants quines cançons els agrada escoltar i cantar 
segons cadascun dels escenaris que els anem comentant i es crea una llista amb 
totes les opcions. La tria pot ser en funció de com se senten en aquell moment o del 
ritme o lletra de la cançó. 
Cada cançó que vagin mencionant, la podem cercar i escoltar-ne un tros, cantar i 
ballar. 
A partir de la llista creada, s’obtindrà una relació entre els diferents moments del dia 
amb les cançons que han esmentat. 
Una de les opcions podria ser presentar un vídeo on es mostrin els diferents mo-
ments del dia amb el fragment de la cançó seleccionada. Al llarg de la representació 
es pot distribuir l’aparició dels diferents infants, en la qual per petits grups canten 
un o dos fragments. La representació final s’enregistrarà en vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular amb els següents àmbits i dimensions del currí-
culum d’educació primària: 
• Àmbit lingüístic
 Comunicació oral
 Dimensió comprensió lectora
L’àmbit lingüístic és la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, 
pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i 
formats (escrit, audiovisual, gràfic…)  atenent a la diversitat de llengües, per interac-
tuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i 
culturals.
L’àmbit lingüístic estarà present en el procés de la selecció i tria de la cançó. També 
en el moment de llegir, entendre i reproduir la lletra de les cançons.

• Àmbit artístic
 Dimensió interpretació i producció
 Dimensió imaginació i creativitat
És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions 
culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i 
gaudi. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expres-
sar experiències i emocions a través de diferents mitjans artístics. Les activitats que 
inclouen estímuls, com la música i el moviment, poden resultar motivadores per 
tal que cada infant participi. Permeten crear un espai on cada infant mostri la seva 
opinió, i amb aquest intercanvi l’adquisició de nous estímuls i propostes per crear 
noves propostes.

• Àmbit d’educació física
 Dimensió expressió i comunicació corporal
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La comunicació corporal és una altra via de la comunicació i l’expressió pròpia. 
Fer-ho de manera individual facilita el nostre coneixement en relació a la nostra 
propiocepció i fer-ho de manera col·lectiva pot apropar a persones per a que es 
coneguin des d’un altra situació. 

RITMES

Triar una cançó amb la qual el grup se senti representat o bé li agradi molt. Una al-
tra opció és vincular-ho amb els continguts que volen ser treballats durant l’any, bé 
per l’autoria o el significat de la lletra. El grup classe serà l’orquestra de la percussió 
amb instruments, picant de mans, picant amb els peus, fent diferents veus, etc. Es 
poden crear combinacions amb els diferents instruments disponibles i la percussió 
del cos, i finalment, es pot gravar la cançó cantada conjuntament amb la percussió. 
La representació final s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 
• Àmbit lingüístic
 Comunicació oral
 Dimensió comprensió lectora
L’àmbit lingüístic és la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, 
pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i 
formats (escrit, audiovisual, gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interac-
tuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i 
culturals.
L’àmbit lingüístic estarà present en el procés de la selecció i tria de la cançó. També 
en el moment de llegir, entendre i reproduir la lletra de les cançons.

• Àmbit artístic
 Dimensió interpretació i producció
 Dimensió imaginació i creativitat
És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions 
culturals i artístiques,
tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi. També inclou la 
capacitat de crear
produccions artístiques pròpies o expressar experiències i emocions a través de 
diferents mitjans artístics.
Les activitats que inclouen estímuls com la música i el moviment, poden resul-
tar motivadores per tal que cada infant participi. Permeten crear un espai on cada 
infant mostri la seva opinió i amb aquest intercanvi l’adquisició de nous estímuls i 
propostes resta a crear noves propostes.

• Àmbit d’educació física
 Dimensió expressió i comunicació corporal
La comunicació corporal és una altra via de la comunicació i expressió pròpia.  
Fer-ho de manera individual facilita el nostre coneixement en relació a la nostra 
propiocepció i, fer-ho de manera col·lectiva pot apropar a persones per a que es 
coneguin des d’un altra situació. 


