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RESUM  

La música està present en totes les etapes evolutives de l'home, constituint-se així, en un 

element de representació cultural fonamental per a l'ésser humà. Apareix en anuncis de 

televisió, ràdios, sales d'espera, viatges, bandes sonores de pel·lícules, etc.  

Nombrosos estudis han analitzat els avantatges que produeix la música en el desenvolupament 

integral del nin i la seva importància en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Però, 

actualment amb la LOMQE, aquesta assignatura ha deixat de ser una assignatura troncal a 

l'Ed. Primària, reduint-se així les seves hores setmanals d'ensenyament. 

L'objectiu d'aquest treball és reflexionar sobre la importància de la música a l'escola, 

destacant la importància que sigui ensenyada; no solament com una assignatura puntual, sinó 

també utilitzada com a recurs didàctic en la resta d'assignatures, ja que a través d'aquesta, és 

possible ensenyar diferents continguts de manera més lúdica i potenciant tots els tipus 

d'intel·ligència.  

Paraules clau: aprenentatge musical, integració, desenvolupament, motivació, LOMCE.  

 

ABSTRACT 

Music is present in all stages of development of human. It’s a representative element of the 

culture of humans. It appears in television advertisements, radio, waiting rooms, travels, film 

soundtracks, etc. 

Many studies have analyzed the advantages that music produces in the integral development 

of the child and its importance in the teaching-learning process. But now, with the entry of 

LOMCE in 2014, this subject is no longer a core subject in Primary Education. Its weekly 

hours of teaching have been reduced and it’s not considered an important subject in schools. 

The objective of this academic work is to reflect the importance of music in school. It should 

be taught not only as a specific subject, but also used as a teaching resource in other subjects 

because through this, it’s possible to show different content more fun and encouraging all 

types of intelligence. 

Key words: music learning, integration, development, motivation, LOMCE. 
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INTRODUCCIÓ 

En aquesta memòria del Treball de Fi de Grau em centro en l'àrea d’Educació musical i 

artística: música, que actualment ha sofert un fort impacte i decadència, ja que el ministre José 

Ignacio Wert ha decidit prescindir d'ella com a obligatòria a l'educació primària. Amb 

l'entrada en vigor de la llei educativa LOMQE, l'assignatura de música perd càrrega horària 

quedant-se sense temps o amb un temps insuficient, deixant-la relegada a l'últim graó de les 

assignatures amb el risc de desaparèixer per complet del currículum. La concepció de música 

com una disciplina menys important enfront d'unes altres i la falta de convenciment unànime 

del seu potencial educatiu per al desenvolupament de les competències bàsiques, provoquen 

una falta de compromís i motivació per part dels alumnes. 

Així doncs, vull recalcar la importància d’aquesta assignatura per al desenvolupament integral 

del nin i la seva contribució a l’assoliment de la resta de competències bàsiques. Garretson 

(1980) ja sostenia que la música és part de la cultura i que, tenint en compte la funció de 

transmissió cultural que posseeix l'escola, és necessària la seva presència en el currículum. 

Vull defensar una nova visió i metodologia per treballar la música a l’escola, basada en la 

transversalitat i l’execució d’activitats motivadores que afavoreixin l’aprenentatge significatiu 

del nin. Crec que si, a més d'ensenyar-la com una assignatura puntual, la utilitzam com a 

recurs didàctic en la resta d'assignatures, és possible treballar diferents continguts de manera 

més lúdica i motivadora, potenciant tots els tipus d'intel·ligència.  

Segons diversos estudis empírics realitzats al llarg dels anys, la música, com a recurs 

pedagògic, afavoreix el desenvolupament intel·lectual, soci-afectiu, psicomotor, de 

creixement personal i formació d'hàbits dels nins. Un estudi realitzat per la Fundació SM va 

provar que els nins i nines estimulats musicalment tenen un desenvolupament cognitiu major, 

responen més ràpid i millor en l'aprenentatge; i per això, és important fer un bon plantejament 

de les activitats musicals als centres educatius. 

Mills (1997) ja proposava una metodologia musical basada en l’experiència activa de 

l’alumne. El nin no només ha de escoltar música i omplir-se de teoria, sinó que també ha de 

crear i executar, compondre i interpretar. Es tracta d’una participació activa i no un simple 

acte de consum de coneixement i teoria.  
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A més, tal i com va exposar Howard Gardner (1980) en la seva teoria de les intel·ligències 

múltiples, la intel·ligència musical influeix en el desenvolupament de les altres, i per tant, a 

les seves competències corresponents. Va afirmar que “la música estructura la forma de 

pensar i treballar, ajudant a la persona en l'aprenentatge de matemàtiques, llenguatge i 

habilitats espacials”. Per tant, la versatilitat de la música permet la seva associació a totes les 

àrees curriculars, la qual cosa afavoreix el plantejament d'un ensenyament globalitzat i 

transversal. Això dóna peu a plantejar activitats motivadores i transversals, on es puguin 

treballar continguts d’altres assignatures de manera més contextualitzada. 

Personalment, i com a resultat de les experiències viscudes durant les meves pràctiques 

docents i experiència viscuda com alumne quan anava a l’escola, he pogut observar que 

realment el dinamisme en les sessions de música és gairebé inexistent: els alumnes no 

s'impliquen en el procés d'ensenyança-aprenentatge i no acaben d’interioritzar i comprendre 

molts dels continguts.  

Majoritàriament, les sessions de música han estat basades en els típics exercicis mecànics de 

completar un patró rítmic, escriure notes, cal·ligrafia de la clau de sol, etc. També en el 

clàssic aprenentatge de tocar la flauta dolça. Crec que aquest tipus de metodologia basada en 

exercicis mecànics i teoria del llibre, on l’alumne és un subjecte passiu del seu procés 

d’aprenentatge, no aporten cap benefici i no condueixen al nin a ser realment competent en 

música. Si a això li sumam la retallada en hores i l'impacte sofert amb la LOMQE, encara es 

dificulta més aconseguir aquesta competència i gaudir d'ella. 

Consider, doncs, que la metodologia que decideix emprar el docent determina, en part, l'èxit 

de l'aprenentatge. Si bé no és l'únic element que pot fer minvar aquests resultats, ja que totes i 

cadascuna de les causes es troben relacionades. Per tant, tal com ens menciona Mills (1997), 

necessitam un canvi de plantejament i metodologia de l’educació musical, centrada en el la 

motivació i desenvolupament integral dels nins; relacionant-la amb la resta d'àrees del 

currículum, a través d'activitats motivadores que fomentin la creativitat, capacitat artística i 

rol actiu dels nostres alumnes. 

Per dur a terme aquesta metodologia és necessari que els mestres ens centrem en quina és la 

forma més adient perquè els alumnes puguin adquirir una completa competència musical, i 

com la podem utilitzar com estratègia pedagògica en l’aprenentatge de les altres, amb les 

quals està estretament relacionada.  
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Requerirem una actitud positiva per poder aconseguir-ho: no hem d'oblidar que l'alumne és el 

centre de l'escola; a més de proposar activitats creatives i transversals, tenint en compte els 

interessos dels nostres alumnes, on la selecció de recursos té un paper important. Juan i 

García (2013) analitzen que els alumnes no aprenen bé si les classes són avorrides, per la qual 

cosa, per poder cridar l'atenció de l'alumnat necessitarem l'ajuda de material lúdic. 

Recollint tot el que s'ha dit, dedicaré aquesta memòria a introduir una proposta d’activitats i 

metodologia per tractar la música dins l'escola (tant a l’aula de música, com a l’aula pròpia de 

cada curs), relacionant-la amb la resta d’àrees del currículum i utilitzant-la com a estratègia 

pedagògica per l’adquisició de la resta de competències; amb la finalitat que suposin que 

l'alumnat estigui motivat, tinguin ganes d'interpretar i crear música, gaudeixin de les sessions i 

afavoreixi el seu desenvolupament integral cognitiu, psicomotor i afectiu. Així mateix, faré 

referència a recursos adaptats a les necessitats de la societat actual, com és la importància de 

les noves tecnologies, i a situacions o moments que ens poden ajudar a tractar la música, com 

rutines, racons i activitats dins l’aula. 
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OBJECTIUS 

 

Els objectius que es pretenen aconseguir en aquest Treball de Fi de Grau són: 

1. Defensar la importància que té la música a les nostres vides i desenvolupament 

integral del nin; així com també, la seva relació amb la resta de competències bàsiques 

del currículum. 

2. Determinar la situació actual de l’assignatura de música segons l'establert pel marc 

curricular (LOMQE). 

3. Identificar els principals factors que dificulten l'aprenentatge de la música, tenint en 

compte aquells que suposen una desmotivació per l'alumnat. 

4. Proposar una sèrie d’activitats motivadores i transversals per l'aprenentatge de la 

música, de forma que puguem despertar l'interès i participació de l'alumnat.  

5. Fer una breu referència a mecanismes i situacions quotidianes que ens poden ajudar a 

treballar la música i introduir-la dins l’aula. 
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METODOLOGIA  

Per desenvolupar aquesta memòria del Treball de Fi de Grau focalitzo la temàtica en les 

experiències viscudes durant els tres períodes de pràctiques a dos centres escolars totalment 

diferents. Com a resultat, he pogut observar que les sessions de música no es desenvolupaven 

en un ambient motivador, es realitzaven activitats purament teòriques on la participació de 

l'alumnat era gairebé existent, i on no s’aprofitava el gran interès que tenen els nins per 

aquesta matèria, ja que forma part de les nostres vides i del seu dia a dia. Així doncs, he 

volgut analitzar quins són els factors que incideixen en el procés d'ensenyança-aprenentatge 

de la música. 

Com a conseqüència, centraré aquesta memòria en el plantejament d’una metodologia diferent 

a la tradicional, on defensaré: la importància d’aquesta assignatura en el desenvolupament 

integral del nin, la relació de la música amb la resta d’àrees del currículum, la realització 

d’activitats motivadores i transversals emprant recursos didàctics més adients per dur a terme 

les sessions, i la introducció i pràctica d’aquesta dins l’aula com a estratègia pedagògica.  

A més, exposaré algunes de les activitats de música que he realitzat durant el meu període de 

pràctiques seguint aquesta metodologia, per tal de demostrar els beneficis que presenta i que 

amb esforç, coordinació i un bon plantejament de les activitats, es pot aconseguir. Consider 

molt important tenir en compte quins són els avantatges pels alumnes i com podem emprar la 

música per l’aprenentatge significatiu d’aquesta i les altres assignatures de forma dinàmica.  

Finalment, també m'ajudaré d'assignatures del Grau i tot el què he après aquests quatre anys 

sobre l’aprenentatge significatiu i la necessitat d’una metodologia transversal i motivadora per 

una educació de qualitat. Així com també de l'opinió i teories d'altres autors per poder fer 

esment als aspectes positius d’aquesta. 
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MARC CURRICULAR 
 

 Currículum d’educació musical i artística 

Al nostre país, la LOE (Llei Orgànica d'Educació del 2006), vigent fins al curs 2013-14, ha 

estat modificada de forma parcial per la LOMQE (Llei Orgànica per a la Millora de la 

Qualitat Educativa), vigent a partir del curs 2014-15. Per tant, analitzarem la situació actual de 

la música a les escoles i com hauria de ser la seva metodologia segons el currículum. 

1. Situació actual de l’assignatura de música a les escoles.  

Durant els darrers 15 anys han anat passant diverses lleis educatives i la matèria sempre ha 

anat perdent horari i continguts, fins que ara ha arribat la seva sentència de mort. L'Estat es 

desentén de la formació musical, la deixa en mans de les comunitats autònomes i la seva 

voluntat per impartir-la, i l'assignatura perd pes amb la LOMQE. Segons Wert, "hi ha 

assignatures que distreuen", i dintre d’aquestes, es trobarien la música i l’educació artística i 

plàstica.  

En el trànsit de la LOE a la LOMQE ha deixat de ser troncal en Primària (sota el format 

d'Educació Artística) i en Secundària. Privilegia les assignatures útils o ideològiques (religió) 

i menysprea aquelles que formen en la seva integritat a les persones. Aquesta situació ha 

portat una reducció o inexistència d’hores setmanals d’aquesta assignatura i una gran reducció 

de professorat especialitzat en la matèria.  

Aquí podem veure la repartició d’hores setmanals de cada assignatura: 
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La competència cultural i artística està inclosa entre les competències bàsiques per al 

desenvolupament integral dels nins. Però com la podran assolir en un horari tan reduït o 

inexistent? Com es poden des-valoritzar aquestes assignatures que afavoreixen la creativitat i 

motivació dels nins, i està científicament demostrat que l'activitat cerebral que generen fa que 

millorin en les altres assignatures?  

Tal i com afirma Bernal i Calvo (2000), “L'escola sempre ha potenciat un determinat tipus 

d'educació basada en el llenguatge codificat on els artístics han estat molt marginats”. 

Aquestes són les preguntes que ens hauríem de fer com a docents i a les quals hauríem de 

trobar solució i resposta. Per això, en aquest treball, vull exposar una manera/solució de poder 

integrar l’educació musical a l’aula i com utilitzar-la com estratègia pedagògica per aprendre i 

assolir les altres competències bàsiques.  

Realitzant activitats transversals fent ús de la música o la plàstica, fa que els alumnes puguin 

assolir aquesta competència de manera més útil i contextualitzada; a la vegada que afavoreix 

l’aprenentatge de les altres, fent-lo més dinàmic i motivador. Treballant la música dins l’aula, 

integrant-la amb la resta d’assignatures i amb una perfecta coordinació entre l’especialista i el 

mestre tutor del grup, aconseguirem un aprenentatge significatiu i que els nins passin gust 

aprenent. 

2. Quina metodologia s'ha d'emprar en l'ensenyança de l’educació musical segons 

el currículum?  

Segons el currículum vigent amb la LOMQE (2014), l'ensenyança de la música s'ha de donar 

de forma natural, adequada al procés de maduració dels alumnes i d’una manera 

contextualitzada, ja que les manifestacions artístiques han estat sempre presents en la història 

de la humanitat i ens ajuden a comprendre-la. L’evolució de l’ésser humà i el 

desenvolupament artístic caminen de manera paral·lela 

 

L’aprenentatge funcional i significatiu haurà d’estar basat en activitats experimentals que 

parteixin de les vivències personals i que permetin un paper actiu de l’alumne per elaborar i 

modificar els seus esquemes de coneixement. La interacció amb els altres companys i el 

docent serà més fàcil pel fet que són persones que coneixen i poden tenir confiança: aquí feim 

menció a les tasques cooperatives. 
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Pel que es refereix als recursos, la LOMQE determina la necessitat d’emprar recursos tan 

variats com sigui possible: reutilitzats, reciclats, quotidians, de creació pròpia, convencionals, 

lúdics, etc. Tenir una gran varietat d’instruments i aparells musicals, convencionals, 

tradicionals, clàssics o típics i de creació pròpia, permetrà que els alumnes experimentin i 

coneguin el món artístic des d’un punt de vista actiu. 

Les tecnologies de la informació i la comunicació constitueixen una eina imprescindible en 

l’educació artística pel seu caràcter motivador i facilitador de la recerca d’informació i de la 

creació. Una pissarra digital, un equip de música de qualitat, un projector o fins i tot un equip 

de karaoke són eines no convencionals que atreuen l’atenció dels alumnes i ofereixen 

múltiples possibilitats a l’hora de realitzar qualsevol activitat. 

Dintre d’aquesta metodologia, el docent esdevé un facilitador de l’aprenentatge, que 

acompanya l’alumne en el procés de desenvolupament de les seves capacitats. És important 

que promogui la reflexió sobre les sensacions i els sentiments que provoquen als alumnes les 

manifestacions artístiques pròpies i alienes. 

Aconseguir un clima d’aula contextualitzat als continguts que s’han de treballar és part 

essencial per realitzar qualsevol activitat, i afavoreix la motivació i la implicació dels 

alumnes. És imprescindible la coordinació entre els docents que imparteixen les diferents 

assignatures per valorar el desenvolupament artístic de l’alumne. El treball cooperatiu entre 

docents facilita i enriqueix la tasca, alhora que dóna exemple als infants. 

És, per tant, al currículum on se'ns planteja que la metodologia emprada ha de garantir que els 

alumnes estiguin motivats. El punt clau es troba en determinar quins són els recursos i 

activitats més adients per a cada nivell (a més de tenir en compte les característiques i 

preferències dels alumnes) i com podem treballar la música de manera real i relacionada amb 

altres assignatures.  

Però realment s’utilitza aquesta metodologia a l’àrea de música? Per què dues assignatures 

artístiques es treballen per separat a l’escola? Per què no utilitzam aquesta assignatura com a 

recurs i estratègia a les altres àrees del currículum, sabent els beneficis que aporta al 

desenvolupament integral del nin? Per què volen fer desaparèixer aquesta assignatura a les 

escoles, si és un fenomen que forma part de la nostra vida i cultura? Aquestes són les 

qüestions que ens hauríem de replantejar i trobar resposta per arribar a una solució. 
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MARC TEÒRIC 
 

Importància de la música en la vida i desenvolupament integral del nin. 

Contribució d’aquesta a les altres competències bàsiques. 

Com he mencionat anteriorment, la música està present en qualsevol part i forma part de la 

nostra cultura, a més d’afavorir en el desenvolupament integral del nin, millorant els aspectes: 

cognitiu, psico-motor i afectiu del nin. Amb l’anterior anàlisi del marc curricular, podem 

veure que es proposa un tractament de l’educació musical que, en un principi, ha de garantir 

que els alumnes adquireixin aquesta competència, i que s’utilitzi com una estratègia 

pedagògica per l’adquisició de les altres, ja que està estretament relacionada i amb la 

metodologia adequada, ens podem apropar a un procés d’ensenyament-aprenentatge 

significatiu, motivador i transversal. No obstant, podem veure com cada vegada es des-

valoritza més aquesta assignatura, i actualment, ha perdut pes dins el currículum, sense pensar 

en els beneficis que pot aportar a l’aprenentatge del nin. A més, pel que he experimentat, 

podem veure com molts de docents no segueixen aquesta metodologia estipulada en el 

currículum, i realitzen sessions molt teòriques basades únicament en el llibre i realització de 

fitxes, on la participació i capacitat creativa de l’alumnat, gairebé, no es té en compte.  

Opino, doncs, que és essencial analitzar per què és important aquesta assignatura, i com 

contribueix a l’adquisició de les altres competències. D’aquesta manera, podrem donar un nou 

enfocament a aquesta assignatura per treure-li el màxim profit, elaborant activitats 

transversals i participatives per l’alumnat, i integrant la música dins l’aula, no sols com a 

matèria, sinó com estratègia o element pedagògic per l’aprenentatge del nin. Si bé la situació 

actual de les matèries artístiques no depèn únicament de nosaltres mateixos, es tractarà de 

millorar allò en què sí que podem participar. 

1. Per què és important la música? 

Diversos estudis empírics en els camps de l'educació, la psicologia i la música, han demostrat 

que l'aprenentatge en la infància d'una disciplina artística com la música, millora 

l'aprenentatge de la resta d'àrees del currículum i rendiment acadèmic en general, potenciant a 

més altres aspectes del desenvolupament humà. Segons Casas (2001), "la música augmenta la 

creativitat, millora el desenvolupament d'habilitats motores perceptives, així com el 

desenvolupament psicomotriu". 
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L'educació musical no solament és important perquè contribueix a la seva formació integral 

desenvolupant la seva vida física, psíquica, intel·lectual i moral; sinó que a més, el més 

important, és que els agrada i gaudeixen quan canten, escolten o l'executen. Motiva als 

alumnes a la participació, integració grupal, creativitat i adquisició dels coneixements que es 

necessiten transmetre. 

Gardner, en la seva teoria de les intel·ligències múltiples (1988), va presentar una definició 

d'intel·ligència com a "capacitat que té un individu de resoldre problemes, o de crear 

productes que siguin valuosos en un o més ambients culturals". Aquesta capacitat o destresa 

dependria d'una sèrie de factors: genètics, ambientals i relacionats amb la integritat cerebral. 

Segons el tipus de problemes que es necessitin resoldre, Gardner presenta l'existència de les 

següents intel·ligències:  

 Intel·ligència lingüística-verbal 

 Intel·ligència lògic-matemàtica 

 Intel·ligència musical 

 Intel·ligència espacial 

 Intel·ligència cinestèsica corporal 

 Intel·ligència naturalista 

 Intel·ligència intrapersonal 

 Intel·ligència interpersonal 

En definir intel·ligència com una capacitat, Gardner la converteix en una destresa que es pot 

desenvolupar. Aquestes intel·ligències associades es poden desenvolupar fins a un cert nivell 

independentment que en cada persona predominin unes sobre unes altres. Actuen de forma 

conjunta i permeten a l'ésser humà adaptar-se i afrontar la complexitat del món actual. Per 

tant, per què treballar-les per separat en assignatures independents? 

Estudis han comprovat que, encara que l'habilitat musical es trobi localitzada en l'hemisferi no 

dominant, a mesura que s'intensifica, entra en joc la participació del raonament lingüístic i 

lògic-matemàtic implicant la participació de l'hemisferi dominant en el procés de creació, 

execució o audició d'una obra musical. 
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Durant les etapes d'educació obligatòria, l'exercici del cant, la dansa, la interpretació 

instrumental i la lectoescriptura musical, continuen contribuint al desenvolupament de 

capacitats que impliquen a l'alumne en la seva dimensió cognitiva, física i psicològica-

emocional. 

Però, com afavoreix a cada una d’aquestes dimensions? Segons Annely Séller (1990) i Maria 

Casas (2001: 

Àmbit cognitiu: la música, i més específicament escoltar-la o interpretar-la mitjançant un 

instrument, activa processos memorístics, d'atenció, comprensió, anàlisi, síntesi i aplicació, 

que són també aplicables de manera molt efectiva en altres aprenentatges. També afavoreix el 

llenguatge, desenvolupament del càlcul, agilitat mental i creativitat. 

Àmbit psicomotor: el nin pot aconseguir un bon desenvolupament del sistema motor a través 

del sentit del ritme, ja que afavoreix l'adquisició de destreses motrius: coordinació, equilibri, 

lateralitat, percepció i comprensió espai-temporal; habilitats que són necessàries en activitats 

escolars i de la vida quotidiana. 

Àmbit emocional-afectiu: capacita al nin per una major i millor participació i treball 

cooperatiu a l'aula amb els companys i el professor, compartint o interactuant amb ells a 

través de jocs i activitats musicals, com cantar i tocar instruments. Ofereix possibilitats 

d'expressió i comunicació, aconsegueix una millora significativa en el desenvolupament de 

l'autoestima i permet relaxar-se, expressar sentiments i canalitzar energies d'una manera 

apropiada. 

En definitiva, treballar la música a l’escola i integrar-la com a recurs a la resta d’assignatures 

presenta els avantatges següents: 

 Beneficia la comunicació i possibilita l'intercanvi d'idees i sentiments amb altres 

persones. 

 Afavoreix la iniciativa i creativitat. 

 En el cas de nens hiperactius, permet adequar-se al seu temps, controlar-se, intervenir 

al moment oportú, cedir el lloc, etc. 
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 És una eina que afavoreix l'atenció a la diversitat i ajuda al nen en la seva 

socialització.  

 Actua sobre totes les àrees del desenvolupament, per la qual cosa incita a la millora i a 

un complet desenvolupament intel·lectual del nen. 

 Desenvolupa les capacitats de memòria, concentració i atenció. 

 Millora l'habilitat en l'estudi d'altres matèries com la lectura, matemàtiques i els nous 

idiomes. 

 Ajuda a millorar l'autoestima, responsabilitat, disciplina i respecte del nen. 

2. Relació/ contribució amb les altres competències bàsiques. 

En classe de música aprenem continguts musicals com: gèneres musicals, història de la 

música, instruments, la veu, agrupacions musicals, elements de la música, el so, la música en 

els mitjans de comunicació, etc. També aprenem a tocar instruments musicals, portar el ritme 

de les cançons, entonar melodies, escoltar audicions clàssiques i actuals, analitzar obres, etc. 

Però a més d'això, i com hem esmentat anteriorment, la música ofereix als alumnes noves vies 

d'expressió i aprenentatge, fomenta la creativitat i contribueix al desenvolupament de la resta 

de competències bàsiques. 

A continuació, analitzarem quin és la relació amb cadascuna de elles: 

COMPETÈNCIA COM CONTRIBUEIX? 

 

 

 

LÍNGÜÍSTICA 

En afinar la percepció i l’emissió dels sons, la qual cosa permet 

millorar l’expressió, la comprensió i la comunicació, tant oral 

com lectora i escrita.  

 Caràcter expressius dels sons/ textos. 

 Correspondència so-grafia. 

 Correspondència llenguatge – llenguatge musical 

 La música entesa com a llenguatge. 

La música és un llenguatge, ja que és la comunicació i expressió 

d'un missatge que té els seus codis específics de representació i 

interpretació.  
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És creada per un compositor, transmesa per un intèrpret i 

escoltada/ recreada pels oïdors que la percebem, cadascun de 

diversa forma, donant-li múltiples interpretacions. 

La música i la paraula són dos mitjans de comunicació que tenen 

en comú el ritme, l'entonació, la dinàmica, les pauses, 

accentuacions i cadències. En parlar ens expressem de diferents 

maneres depenent del que volem comunicar, i a música ocorre 

exactament el mateix. 

A més, poden compartir la forma. Per exemple, en narracions 

escrites o musicals; on ambdues formes d'expressió necessiten: 

una exposició, un desenvolupament/nus i un desenllaç per 

explicar o recrear una història. 

Lletra i música s’uneixen en cançons, òperes, sarsueles i 

musicals. 

 

MATEMÀTICA 

Els primers passos de l'aprenentatge musical passen per aprendre 

la durada dels sons, els signes de prolongació, els compassos, etc. 

l'alumne està en contacte amb les matemàtiques des que coneix 

les figures musicals i comença a interpretar ritmes, ja que el 

llenguatge musical i els mateixos fonaments de composició estan 

combinats de forma matemàtica. 

 

 

 

 

CONEIXEMENT I 

INTERACCIÓ AMB EL 

MÓN FÍSIC 

En millorar la percepció i la consciència de l’ambient sonor, 

identificant i proposant solucions per als problemes generats per 

l’excés de renou, contaminació sonora i ús indiscriminat de la 

música. 

En crear hàbits d’higiene física i de coneixement i cura del propi 

cos. Continguts referits a l’educació vocal que impliquen: 

 Coneixement del cos: funcionament de l’aparell 

respiratori i del fonador. 

 

 Correcta emissió vocal i valoració de l’ús correcte de la 

veu com a recurs musical i com a prevenció de problemes 

de salut. 

En relació amb la part històrica i geogràfica, podem treballar els 

estils musicals, les diferents èpoques de la història, compositors, 

etc. a través d'interessants viatges musicals, ja que tots els pobles, 

comunitats i països tenen la seva pròpia cultura musical.  
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A més dels coneixements que adquirim, també aprenem a 

respectar i valorar les manifestacions artístiques de cada lloc. 

La música ha recorregut grans èpoques històriques, va unida a 

l'existència i evolució de l'home. A través de la música coneixem 

la història, pensament, societat, estètica, etc. de cada època. 

TRACTAMENT DE LA 

INFORMACIÓ/ ÚS DE 

LES TIC. 

En aprofitar les possibilitats de les TIC per a la creació, 

interpretació, audició, edició musical i la recerca d’informació. 

 

 

 

SOCIAL I CIUTADANA 

En ser necessària la cooperació i coordinació dels membres del 

grup per fer música en: composicions col·lectives, elaboració de 

treballs en grup, programació de concerts i altres activitats a 

l’aula. 

En ajudar a superar estereotips socials i culturals pel fet de 

conèixer i gaudir de les músiques del nostre entorn i les cultures 

diverses. 

En acceptar i respectar les pròpies capacitats i les dels altres a 

l’hora de fer música. 

En escoltar i ser escoltat, esperar el torn de paraula, respectar 

opinions, etc. 

CULTURAL                             

I                             

ARTÍSTICA 

Essent que la música és una expressió, producció, conseqüència, 

fet cultural i, alhora, una manifestació artística, contribueix a 

l’adquisició d’aquesta doble competència. 

Un dels grans objectius de la música és descriure. Captar imatges, 

paisatges, escenes, etc. Actualment la música està lligada a la 

imatge gràcies als mitjans de comunicació i el cinema.  

A classe de música és interesant treballar la construcció 

d’instruments i la sonorització de pel·lícules, contes o 

representacions teatrals, per potenciar la imaginació i la 

creativitat unint els fonaments musicals i el disseny. 

 

FÍSICA 

Un dels objectius principals de la matèria de música és expressar-

se a través del moviment. Això es treballa amb danses, 

coreografies, balls, percussió corporal, cançons amb petits 

moviments, jocs musicals, etc. La coordinació corporal unida a la 

música és fonamental per al desenvolupament de la 

psicomotricitat dels alumnes. 
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PER APRENDRE A 

APRENDRE 

En ajudar a assolir l’autonomia en l’aprenentatge. Prendre 

consciència de les pròpies capacitats, del procés i de les 

estratègies necessàries per desenvolupar-les. 

En desenvolupar les capacitats de: 

 Continuar la pròpia formació musical de forma autònoma. 

 Posseir l’entrenament i els coneixements necessaris per 

prendre les seves pròpies decisions musicals. 

 Motivació per seguir aprenent música durant tota la vida. 

AUTONOMIA I 

INICIATIVA PERS. 

En desenvolupar habilitats i qualitats personals que permeten: 

prendre decisions  amb criteris propis. Proposar activitats basades 

en projectes individuals i en petit o gran grup. 

 

3. La música com estratègia 

Veient l'estreta relació amb la resta d'assignatures i com contribueix a l'adquisició de les altres 

competències, es planteja la possibilitat d'utilitzar-se com a estratègia en l'aprenentatge, i no 

únicament com a matèria pròpiament dita en el seu reduït horari curricular.  

La tasca d'ensenyar pot fer-se d'una forma diferent a la tradicional que sigui menys estressant 

i avorrida, sinó més aviat un procés conscient, agradable i motivador; tant per qui la rep, com 

per qui la imparteix. 

Sobre aquest tema, Reyes (2004) assenyala que, encara que el procés d'aprenentatge dels 

alumnes estigui condicionat per factors: genètics, ambientals, de recursos o condició personal; 

la dificultat per aconseguir un veritable aprenentatge significatiu i desenvolupament integral 

per formar part d'aquesta societat, no està en la capacitat per aprendre, sinó en la forma de 

com aquest s'orienta. 

Aquesta forma d’orientar l’aprenentatge pot anar acompanyat d’estratègies que incloguin la 

música, ja que té un valor formatiu extraordinari.  Com ja hem mencionat abans, a través 

d’estudis realitzats als darrers anys, s’ha comprovat que la música pot produir un millor 

aprenentatge, motivació i comportament. 

És una tasca que pot semblar difícil, però crec que sent un docent compromès amb el 

desenvolupament dels alumnes es pot aconseguir. 
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4. Com hauria de ser el perfil del professor per dur a terme aquesta metodologia? 

El docent ha de tenir la suficient capacitat de crear i recrear tot l'entorn, planificant activitats i 

projectes motivadors que afavoreixin la participació dels alumnes i els faci protagonistes del 

seu propi aprenentatge. A més, com més contextualitzades i relacionades amb continguts 

d'altres assignatures estiguin, millors seran els resultats i adquisició dels mateixos. 

Aquí vull recalcar una cèlebre cita sobre educació formulada per Benjamin Franklin, que diu: 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. 

El professor de música no s'ha de limitar únicament a l'ensenyament de la música pròpiament 

dita, sinó que ell i els altres professors han d'utilitzar-la com a eina didàctica per reforçar la 

resta de matèries. 

El docent ha de conèixer i tenir perfectament interioritzats els elements bàsics de la música 

(duració, intensitat, alçada, timbre i ritme), per tal de poder-los aplicar adequadament en tots 

els àmbits.   

Per aconseguir això, crec que s’hauria d’integrar la música dins l’aula i no en un espai 

“apartat”, con una assignatura independent de les altres. Crec que és millor impartir la classe a 

la classe pròpia dels nostres alumnes, ja que és el seu espai diari i on es senten més segurs. 

Per jo, l’aula de música hauria de ser un espai complementari per anar a agafar aquells 

recursos, instruments o materials necessaris per cada una de les activitats que es realitzin, si es 

que realment s’han d’utilitzar.  

Finalment, crec que el darrer aspecte important necessari per aconseguir aquest objectiu, és 

una bona relació i coordinació amb cada un dels tutors dels grups-classe, ja que són els que 

millor els coneixen i formen part del seu aprenentatge a la resta d’assignatures. Crec que si el 

mestre especialista i el mestre-tutor no estan coordinats, és impossible realitzar aquesta tasca i 

tipus d’activitats. Entre tot dos podrien aportar les seves idees i coneixements per realitzar 

activitats i projectes enriquidors pels alumnes, i poder treure’n els màxims beneficis.  
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ACTIVITATS  
 

Posada en pràctica d’aquesta metodologia 

Una vegada he analitzat aquests aspectes, em vull centrar en la necessitat de planificar aquest 

tipus d’activitats i integrar la música amb la resta d’assignatures, deixant de banda el llibre de 

text i garantint un desenvolupament dinàmic de les sessions, on els alumnes aprendran de 

forma motivadora. Per tant, a continuació exposaré tres de les activitats realitzades durant el 

meu període de pràctiques emprant aquesta manera de treballar que he exposat anteriorment, 

per demostrar que amb una coordinació i organització dels continguts es pot aconseguir, i que 

els resultats són molt positius. També explicaré altres recursos musicals per integrar i fer 

servir dins l’aula. 

1. PROJECTE “SOM ESCULTORS”. 

Amb aquest projecte
1
 el que pretenia era unir la música amb la plàstica, d’una manera 

productiva, motivant i creativa per als infants. El projecte consisteix en la realització, per 

grups de 4 persones, d’una escultura amb materials reciclats, a partir d’una peça musical 

abans escoltada i analitzada amb detall.  

Amb aquesta activitat treballam les següents competències:  

 Musical, perquè s’escolten i analitzen dues peces musical; i a més, es coneixen dos 

compositors molt importants i es treballa la música clàssica.  

 Cultural i artística, perquè a partir de la inspiració i sentiments que ens transmet una 

obra musical, construïm una escultura amb diferents materials d’us quotidià. 

 Lingüística, perquè en gran grup i de manera oral i escrita, cada alumna expressarà els 

sentiments, records o emocions que li ha transmet aquella música. A més de donar i 

argumentar la seva opinió sobre aquesta. 

 Social i ciutadana, perquè treballaran en petits grups i hauran de cooperar i coordinar-

se per tal de realitzar la feina; a més de posar-se d’acord a l’hora de prendre decisions i 

repartir-se la feina. També, hauran de respectar i valorar les produccions dels altres 

companys. 

                                                 
1
 Consultar Annexe 1: Projecte “SOM ESCULTORS”. Pàgina 31. 
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 Autonomia i iniciativa personal, perquè hauran d’imaginar, crear i dur a terme un 

projecte en petits grups, on treballaran de manera autònoma.  

Reflexió i valoració dels resultats 

El projecte va estar molt satisfactori, als nins els hi va encantar. No estan acostumats a fer 

activitats tan creatives i en grup, i trob que s’haurien de fer més, perquè es pot treure molt de 

profit i els nins gaudeixen treballant junts i deixant volar la seva imaginació. Crec que aquests 

dos aspectes són els més importants dintre de l’àrea d’educació artística i que moltes vegades 

es deixa de banda. L’educació artística no solament és pintar i fer milers de dibuixos 

diferents, sinó que els nins creïn, deixin volar la seva imaginació i siguin capaços de 

representar i produir de la manera que vulguin qualque sentiment, emoció, record, etc. que 

vulguin. És l’assignatura més personal i allà on cada nin pot potenciar les seves 

característiques i talent, i manifestar els seus interessos d’allò que li agrada.  

Amb aquest projecte vàrem aconseguit això, i ho varen fer súper bé, millor del que 

esperàvem. A més el fet, d’unir la música i la plàstica és genial, i és com s’hauria de treballar. 

Unint les dues coses poden sortir resultats molt bons. Per què hem de separar dues 

assignatures que són artístiques i que persegueixen els mateixos objectius?  

Una de les coses que m’ha sorprès molt, és la imaginació que tenen els nins. Al principi, quan 

analitzàvem l’audició i havien de manifestar quina sensació els provocava, no sabien que dir; 

només eren capaços d’expressar si els pareixia una cançó alegre o trista. En aquest sentit, vaig 

haver d’anar fent moltes preguntes bastant pautades per reconduir la situació i que poguessin 

reflexionar i ficar-se més dins ells mateixos per manifestar sensacions i sentiments. Els hi 

costa molt això d’expressar els seus sentiments o el que pensen en gran grup. Però al final, 

varen dir moltes coses i sensacions o imatges diferents i bastant interessants.  

Algunes d’aquestes sensacions varen ser: 

- “Jo m’he imaginat que estava en el llit dormida i volant”. 

- “Me recorda quan el meu padrí estava a l’hospital i jo l’animava”. 

- “Que  estava en una bombolla gegant volant pel cel i veia un nin jugant” 

- “Aquesta cançó me fa sentir trist. Fa ganes de plorar”. 
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- “La cançó em provoca soledat. M’imagino a jo, tot sol, tocant el piano en una 

habitació”. 

- “A mi la cançó me provoca alegria. M’he imaginat a jo caminant per damunt la mar”. 

- “Que estic ballant en un arbre”. 

- “Aquesta cançó me fa estar content i m’entren ganes de jugar a futbol”. 

- “M’agrada molt perquè és ràpida i m’imagino que hi ha una festa amb molta gent 

ballant i passant-ho molt bé”. 

- “M’imagino anant de viatge”. 

No sé, crec que amb aquest projecte vàrem aconseguir que els nins es poguessin obrir un poc 

més a la resta de la classe i amb nosaltres. També vàrem aconseguir que milloressin el fet de 

fer feina en grup, ja que no estan acostumats a fer coses de manera cooperativa. De fet, no va 

haver cap incident ni problema entre els grups. Es varen organitzar bé i entre ells varen 

solucionar els petits conflictes que podien anar sorgint. A més, valoraven molt i de manera 

positiva les creacions i idees dels altres companys, la qual cosa me va agradar molt. 

La veritat és que el projecte és interessant, treballa molt l’aspecte emocional i creatiu dels 

nins, possibilita la participació i col·laboració en petits grups, i té molt bons resultats. Això sí, 

duu bastant feina. Has de planificar-te molt bé les sessions i què vols aconseguir en cada una 

d’elles. Has d’ajudar molt als infants a l’hora de què expressin les seves emocions i en el 

moment de realitzar l’escultura.  

A més el fet d’utilitzar materials reciclats o de rebuig que els propis nins duen a l’escola (altre 

aspecte positiu, ja que el nin es protagonista des del principi de l’activitat, i de manera 

indirecta estan implicant als pares), fa que amb poc es pugui fer molt. 
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2. LA MÚSICA DE L’ANTIGA ROMA: CONSTRUÏM INSTRUMENTS. 

Aquesta activitat
2
 la vaig realitzar dins un projecte d’aula a 3er curs d’Educació Primària. 

L’escola va proposar com a tema de la Setmana Cultural i a treballar durant tot el curs: la 

Mediterrània. Cada classe, havia de ser una de les civilitzacions antigues i importants que han 

format part de la nostra evolució i història. Nosaltres érem la classe del romans, per tant 

realitzàvem activitats relacionades amb diferents àrees per tal de treballar continguts 

d’aquestes i, a la vegada, conèixer tot el referent a aquesta civilització. Per tant, vaig 

considerar que un dels aspectes a treballar, era la música d’aquella època, ja que forma part de 

la seva identitat cultural. 

L’activitat va consistir en l’audició i anàlisi de diferents peces musicals d’aquella època. 

Analitzàrem el ritme, els instruments que apareixien, la melodia, les veus, quina funció tenia 

dins la societat, etc. A partir d’aquí, vàrem parlar dels instruments més importants d’aquella 

època (quins eren, a quina família pertanyien, de què estaven fets, si es pareixien a algun dels 

instruments actuals, etc.).  

Una vegada varen tenir clars aquests conceptes i varen conèixer part d’aquesta gran cultura, 

ens varen disposar a construir els nostres propis instruments romans, en petits grups i amb 

materials reciclats del nostre voltant. Per després, crear i interpretar la nostra pròpia peça 

musical romana, seguint les pautes i característiques analitzades a la primera sessió. 

Amb aquesta activitat treballam les competències: musical, cultural i artística, d’autonomia i 

iniciativa personal, social i ciutadana, lingüística, i del coneixement i interacció amb el món 

físic. 

                                                 
2
 Consultar annexe: Conocemos la música de Roma. Pàgina 41. 
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3. SONORITZACIÓ D’UN CURTMETRATGE 

Aquesta activitat la vàrem realitzar els alumnes de la menció de música a la Universitat, però 

és una activitat que perfectament es pot dur a terme a l’escola. Tant podem sonoritzar un curt, 

com una representació teatral protagonitzada pels mateixos alumnes, com un conte, etc. el 

resultat és el mateix i molt positiu, ja que és una activitat que els agrada molt als alumnes i 

participen activament en tot moment. 

Les passes per a la sonorització d’un curt són: 

I. Veure totes les imatges i fixar-nos en la seva durada, ja que totes estan relacionades. 

Comprendre la història (què passa?, quins son els personatges?, etc.) 

II. Què volem fer? Quina intenció caràcter volem donar-li? Què volem transmetre? En 

definitiva, elegir el tipus de sonorització que volem fer. 

III. Triar els sons i saber com els farem. 

IV. Gravar els sons, la base, etc. Comprovar la qualitat de cadascun dels sons. 

V. Sincronitzar el so i la imatge. 

VI. Autoavaluació i revisió. 

Hi ha una avaluació  i revisió constant del procés 

Què volem treballar amb això? 

I. Escoltar. Primer contacte amb el material. Començam un pensament i estructura 

musical. 

II. Pensam en la intensitat, timbre, escales, ritme, instruments, etc. Començam a treballar 

amb el so i les seves qualitats, per tal de donar-li aquella intenció/sentiment que 

volíem. 

III. Per gravar, utilitzam els mateixos processos d'escriptura musical que a l'hora de 

plasmar-la damunt un pentagrama. És un tipus d'escriptura musical no convencional. 

IV. Composició del vídeo + sons (correspondència imatge - so). Reproducció del resultat 

final. Pel·lícula = partitura. També hi ha una part d'invenció. 
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V. Valoració del resultat final i possibles millores. Opinió musical. Podem avaluar el 

resultat final i el seu procés mitjançant una rúbrica amb uns criteris d'avaluació. 

Per tant, amb aquesta activitat treballam l'adquisició de la competència musical, lingüística, 

digital i d’autonomia i iniciativa personal. Encara que l'espectador no ho tingui en compte, la 

música ajuda i facilita la comprensió de la història. S'utilitza per potenciar escenes que la 

imatge no és capaç d'expressar per si sola. Per tant, la música s'està utilitzant com a mitjà 

d'expressió i comunicació. 

Aquest seria el resultat del curtmetratge que vaig realitzar amb el meu grup: 

https://vimeo.com/121773077 

4. ALTRES MANERES D’INTEGRAR LA MÚSICA DINS L’AULA 

RUTINES 

Segons Garretson (1980), "la música permet calmar tensions i crear una atmosfera que 

afavoreix el desenvolupament de qualsevol assignatura”. Utilitzar la música després de 

l'esbarjo on els nens vénen amb una mentalitat i ritme accelerats, a causa de les interaccions 

entre ells i els jocs realitzats, podria veure's com un pont que permeti tornar a l'ambient de 

concentració i ordre dins de l'aula. A més, serviria perquè coneguessin i es despertés el seu 

interès per diferents estils de música. 

RACONS 

Actualment, la gran majoria de les aules d’Educació Primària i Infantil, estan organitzades en 

diferents racons relacionats amb cada una de les assignatures que es treballen i formen el 

currículum. Així doncs, trob que també hauria d’haver un racó de música on els nins 

poguessin experimentar per ells mateixos i estar en contacte amb ella.  

En aquest racó hauria d’haver un reproductor de música amb uns auriculars i diferents CD’s 

d’estils de música diferent, per tal que el nin els pugui escoltar, valorar i conèixer. A més, 

hauria d’haver diferents jocs musicals de taula amb els quals es poguessin treballar diferents 

continguts de la matèria de manera lúdica i al ritme d’aprenentatge que cada un necessiti.  

 

 

https://vimeo.com/121773077
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Alguns exemples de jocs musicals podrien ser un bingo rítmic i un dominotes. 

  

També podríem facilitar diferents pàgines amb jocs de música online o la pàgina de creació de 

partitures https://www.noteflight.com/login on els nins poden crear les seves pròpies cançons 

i reproduir-les. 

CANÇONS 

Les cançons es troben presents en la nostra vida quotidiana a través de la televisió, la ràdio, 

les pel·lícules, dibuixos animats i, sobretot, les noves tecnologies. És un recurs motivador 

perquè els alumnes ho poden associar amb les seves activitats d'oci: la música d'un joc, la 

cançó del ball de fi de curs... D'aquesta forma, aprenen continguts de qualsevol matèria de 

manera motivadora i propera per ells; a més de ser un recurs molt productiu per millorar i 

treballar la competència lingüística i comunicativa. 

Permeten treballar les quatre dimensions lingüístiques, a més de la memorització, la 

creativitat i imaginació dels alumnes: aprenen gran quantitat de vocabulari i expressions; el 

ritme facilita la memorització de les paraules i posen en pràctica la pronunciació; i facilita el 

treball vers el vocabulari i les estructures gramaticals. 

Cantar una mateixa cançó diverses vegades facilita la memorització de forma inconscient: 

aprenen paraules, expressions... i posen en pràctica la pronunciació. 

Malgrat això, els més petits són els més receptius a tractar les cançons perquè, com esmenta 

Ramírez (2009), no tenen timidesa de cantar i ballar davant els altres; per la qual cosa haurem 

de seleccionar les més adequades als interessos de cada grup i que es puguin ajustar als 

continguts que es treballen. 

https://www.noteflight.com/login
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CONCLUSIONS 

La música és una eina que facilita l'aprenentatge. No només aporta a l'assignatura en si, sinó 

que afavoreix a totes les altres assignatures portant beneficis tals com: motivar als alumnes a 

fer coses noves, confiar en les seves capacitats, perdre la por al ridícul, treballar en equip, 

despertar la creativitat i el gust estètic i adoptar una mirada crítica enfront dels sons que ens 

envolten. 

És per això i tot l'analitzat anteriorment, que la música és necessària en l'ensenyament de les 

escoles, perquè afavoreix a l'alumne en molts àmbits del seu desenvolupament integral, 

aconsegueix conèixer les seves pròpies capacitats, i per tant, aprèn a desenvolupar-se millor al 

llarg de la vida. Llavors no es pot deixar de banda i ha de fomentar-se a les escoles. 

La música és transversal a totes les altres assignatures, ja que pot ser un mitjà lúdic 

d'ensenyament de diferents coneixements de diverses àrees. Pot portar als alumnes des d'una 

classe desmotivant i rutinària, a una classe dinàmica i agradable amb molt de continguts i 

aprenentatge significatiu. 
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ANNEXOS 
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projecte: Som escultors 

Relacionam la música amb la plàstica 

1. TÍTOL: “Som escultors” 

2. ACTIVITAT I TEMPORITZACIÓ 

Amb aquest projecte el que preteníem era unir la música amb la plàstica, d’una manera 

productiva, motivant i creativa per als infants. El projecte consisteix en la realització, per 

grups de 4 persones, d’una escultura amb materials reciclats, a partir d’una peça musical 

abans escoltada i analitzada amb detall. 

El projecte es va dur a terme de la següent manera: 

PART 1 (dues hores de plàstica de divendres) 

I. Vaig fer una breu explicació del que consistiria el projecte, i als nins els hi va encantar 

la idea. Dies abans, ja els havíem encomanat que escriguessin en l’agenda que havien 

de dur tot el material de rebuig que ja no necessitessin: botelles de plàstic, cartró, 

oueres, càpsules de la Nespresso, taps de suro, paper de periòdic, capses de cartró, etc.  

 

II. Els hi vaig dir que havien de posar el cap damunt la taula, relaxats i amb els ulls 

tancats, i que s’havien de ficar dins la música que a continuació escoltarien.  

Vaig elegir dues peces musicals totalment diferents: 

- “Claro de Luna” de Beethoven 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6Q9fBU5ICxc&feature=kp&hd=1  

 

- “Pequeña Serenata Nocturna” de Mozart 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YofUPSyCrwo  

 

III. Una vegada escoltades les dues peces diferents, vàrem comentar-les i analitzar-les una 

a una explicant: quins sentiments o emocions ens transmetia, què ens imaginàvem 

amb aquella cançó, quin era l’autor, si era una cançó lenta o ràpida, quins instruments 

sonaven, si els hi pareixia que era una cançó alegre o trista, etc.  

 

IV. Els hi vaig explicar un poc quin eren aquells autors tan famosos. 

http://www.youtube.com/watch?v=6Q9fBU5ICxc&feature=kp&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=YofUPSyCrwo
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Wolfgang Amadeus Mozart 

Wolfang  Amadeus Mozart (1756- 1791) va ser un compositor i 

pianista austríac, considerat com un dels músics més influents i 

destacats de la història. L'obra de Mozart 

abasta tots els gèneres musicals de la 

seva època i  va arribar a compondre 

600 obres.   

Mozart va ser un nin molt especial,ja 

de ben petit va demostrar una capacitat 

prodigiosa per a la música i el domini 

dels instruments. Quan tenia 5 anys ja 

componia obres musicals i eren molt 

populars entre la noblesa,  als 6 anys ja 

tocava amb destresa el clavecí i el violí, 

podia llegir música a primera vista, tenia una memòria 

excel·lent i molta capacitat per improvisar. A aquesta edat ja va 

realitzar un concert, que va organitzar el seu pare i va ser tot un 

èxit 

En Mozart tenia una molt bona relació amb el seu pare, que va 

ser l’únic professor que va tenir i ell es va encarregar de donar a 

conèixer el talent del seu fill. 

La seva adolescència i la major part de la vida adulta la va 

dedicar a compondre, encara que els problemes econòmics van fer 

que realitzes treballs de mestre i intèrpret; fins que  un 

emperador  li va  oferir un treball estable com a compositor pocs 

anys abans de morir. 

En aquests últims anys de vida va compondre dues de les seves 

millors obres: La Flauta Màgica i Rèquiem. Finalment, va morir 

quan tenia 35 anys. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1756
http://es.wikipedia.org/wiki/1791
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 Ludwig van Beethoven –  

Ludwig van Beethoven (1770-1827) va ser un compositor, director 

d'orquestra  i pianista alemany.  

La família de Ludwig van Beethoven vivia 

sota condicions modestes. El seu avi patern, 

era descendent d'una família camperols  i 

grangers . 

El pare de Beethoven estava molt 

impressionat pel fet que en Mozart donés 

concerts als set anys i volia que el seu fill 

seguís els seus passos. Amb la intenció de fer de Ludwig un nou 

nen prodigi, va començar a ensenyar-li piano, òrgan i clarinet 

des de que era molt petit. No obstant això, l'estudi musical va 

afectar a la relació del petit Beethoven amb altres nens, i es que, a 

la meitat de la nit, Ludwig era tret del llit i era obligat a tocar el 

piano per als coneguts,  això causava que estigués cansat a l'escola. 

Quan tenia set anys, Beethoven va realitzar la seva primera 

actuació en públic en Colònia . Quan en tenia onze anys, 

Beethoven va publicar la seva primera composició  

A la edat de 17 anys va marxar a Viena, però a seva mare va 

morir i el seu pare és va posar malalt, fet que va provocar que 

hagués de tornar a cuidar els seus germans i a mantenir-los 

tocant en violí a una orquestra i donant classes de piano durant 

5 anys, però quan les coses van millorar va tornar a Viena on va 

aconseguir un gran reconeixement com a músic.  

Per desgracia, Beethoven es va anar quedant progressivament 

sord, va passar els últims anys de la seva vida gairebé totalment 

aïllat per la sordesa. El seu últim gran èxit va ser la Novena 

Simfonia. 
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Quan vàrem xerrar de Beethoven i la seva cançó “Claro de Luna”. Els hi vaig contar una 

petita història de perquè es creu que va composar aquella cançó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La història els hi va encantar, varen trobar que era molt guapa i entranyable; fet que crec que 

va influir en la decisió de després, a l’hora de l’elegir la cançó que volien representar i el tema 

de l’escultura. 

V. Una vegada feta la part musical i analitzades les dues peces de música, ja podíem 

començar la part creativa. Per començar, vàrem fer l’elecció de la cançó que volien 

representar. Cada grup va elegir una de les dues i les vàrem apuntar. La cosa va quedar 

així: 4 grups feien la cançó de “Claro de Luna”, i 2 grups varen elegir la cançó de 

Mozart “Pequeña Serenata Nocturna”. 

 

VI. A continuació, els hi vaig repartir una espècie de fitxa tècnica, on cada un (segons la 

cançó que havia triat ell i el seu grup) havia de fer l’anàlisi d’aquella cançó. 

“Se dice que una tarde, Ludwing van Beethoven y un amigo estaban caminando 

por uno de los barrios más pobres de Bonn, y al hacerlo escucharon música que 

provenía de una pequeña casa. Beethoven, con su usual intrepidez, cruzó la calle 

e ingresó a la casa sin anunciarse. Dentro de la casa un joven se encontraba 

trabajando sobre un banco de zapatero, y en un viejo piano estaba sentada una 

pequeña niña. Beethoven se sorprendió al notar que aquella niña era ciega, y 

enseguida le preguntó que donde había aprendido a tocar, a lo que ella respondió 

que habían vivido al lado de una mujer que estudiaba música y pasaba gran parte 

del tiempo practicando las obras de gran maestro Beethoven, y que las había 

aprendido tan solo oyendo tocar a aquella mujer. Beethoven caminó hacía el 

piano, se sentó al lado de la pequeña niña y comenzó a tocar. Al escucharlo, la 

niña reconoció la música y con lágrimas en los ojos le preguntó si era posible que 

fuera el gran maestro en persona, a lo que Beethoven contestó: sí, tocaré para ti. 

La luz de la luna inundaba la habitación, y por eso la canción que se compuso 

aquella noche, tuvo el nombre de Claro de Luna”. 



35 

 

 

Som escultors! 

Noms dels membres de l’equip: 

Nom de la cançó: 

Nom de l’autor: 

Anàlisi de la cançó: 

 Quins sentiments us desperta? 

 

 

 És una cançó ràpida o lenta? És alegre o trista? 

 

 

 Quin creis que és el tema de la cançó? Amor, soletat, mort, 

naturalesa, pau... 

 

 Quins intruments sentiu?: 

 

 

 

Què sabem de l’autor? 
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PART 2 (una hora de música de dijous) 

La setmana passada, a la sessió de plàstica, vàrem escoltar les audicions, les vàrem analitzar i 

comentar, vàrem manifestar quins sentiments/emocions els provocava, varen elegir la cançó 

que volien representar i varen omplir la fitxa tècnica. 

En aquesta sessió el que vàrem fer va ser: 

I. Tornar a escoltar un tros de cada una de les peces. 

II. Repartir a cada un la seva fitxa tècnica perquè cada nin la posés en comú amb els seus 

membres de grup. 

III. Varen deixar un temps perquè cada grup pensés que era el que volia representar a 

l’escultura, tenint en compte les sensacions, imatges, records o emocions que els hi va 

provocar aquella música. Havien d’ajuntar les idees dels 4 components del grup, i 

arribar a una decisió i resultat final. 

IV. En veu alta, un portaveu de cada grup va proposar la seva idea i la vàrem apuntar. La 

cosa va quedar així: 

 GRUP 1 (Mozart). Varen trobar que era una cançó molt alegre i que els 

recordava a la naturalesa i a viatjar. Així que la seva idea va ser: 

representar un globus aerostàtic en un prat verd molt natural. A dintre del 

globus, varen voler ficar a Mozart, apunt d’anar-se de viatge. En quant als 

colors, volien utilitzar colors vius i càlids com: taronja, verd, vermell i 

marró. 

 

 GRUP 2 (Mozart). A ells la cançó els feia veure un concert de violí; per 

això, varen voler representar un home gran amb el seu violí i notes 

musicals al voltant que representessin la música. Varen elegir colors càlids 

per a la seva escultura. 

 

 GRUP 3 (Beethoven). Els va agradar molt la història que vaig contar de 

com en Beethoven va fer aquella cançó, i la varen voler representar en la 

seva escultura. Varen decidir fer a la nina i en Beethoven tocant el piano en 

un escenari de nit a la llum de la Lluna. Els colors que varen decidir emprar 

són freds i bastant obscurs. 
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 GRUP 4 (Beethoven). Ells relacionaven aquella obra musical amb un 

ambient relaxant i natural, on et poguessis allunyar de la realitat i dormir 

plàcidament. El paisatge o ambient que varen voler representar va ser una 

platja en la qual està clarejant, amb dues palmeres, una cascada i una 

hamaca enmig on et poguessis tombar a dormir i a relaxar-te en aquell 

meravellós paisatge. Varen voler mesclar colors un poc més càlids per la 

platja i el Sol, i colors un poc més terra i obscurs per alguns elements del 

paisatge. Aquest grup, fins i tot, va composar una cançó relacionada amb 

aquest tema. I la varen cantar i compartir amb la resta de la classe. 

 

 GRUP 5 (Beethoven). En aquest grup, cada un s’imaginava una cosa 

diferent i tenien idees dispars. Així que els vàrem ajudar a integrar tots els 

elements i idees de cada un en un resultat final: un membre s’imaginava a 

ella viatjant en una gran bombolla i que anava observant el que passava a la 

Terra; un altre relacionava la cançó amb un paisatge de nit i naturalesa; 

l’altre s’imaginava una parella enamorada passejant de nit per un parc, etc. 

Ho vàrem ajuntar tot,  i la idea va ser: una parella passejant de nit per un 

paisatge, i des d’alt, la gran bombolla on se suposa que de dins anava 

viatjant una persona que ho anava observant tot. Per representar el tema de 

l’amor, van decidir posar un gran cor vermell al fons de la parella. Varen 

decidir emprar colors obscurs i en tonalitats terra. 

 

 GRUP 6 (Beethoven). Varen decidir fer un gran home amb cara de Lluna, 

que reflexes la nit i il·luminés tot amb el seu resplendor. Com que a un 

membre del grup aquella cançó li provocava tristesa, varen incorporar a 

l’escultura una llàgrima gran al costat de l’home. 

 

V. Una vegada ja tots havien pensat i tenien clar el que volien fer, se’ls va encomanar la 

tasca de fer un petit esbós, per tenir una idea general de com volien que fos la seva 

escultura.
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VI. Finalment, vàrem mirar quins materials podríem fer servir per crear aquella escultura i 

els vàrem deixar preparats damunt cada taula, per demà començar a crear. 

PART 3 (tot el matí de divendres) 

Vàrem dedicar quasi totes les sessions de divendres per fer les escultures (llevat de la sessió 

de matemàtiques). Amb esforç i sense aturar cap minut, intentant ajudar a tots els grups i 

aferrant totes les peces amb la pistola de silicona, vàrem aconseguir acabar-les, i els nins 

vàrem gaudir molt. Ells, la tutora i jo vàrem quedar molt però que molt contents amb el 

resultat final, i totes les escultures representaven exactament el tema i l’escena que ells volien 

fer.  

Aquí podem veure fotos del procés i resultat final: 
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PART 4/ DARRERA PART (una sessió de música de dijous) 

Aquesta sessió la vàrem dedicar a comentar cada una de les escultures i com ho varen fer. 

Cada grup va sortir amb la seva escultura i varen explicar a la resta de companys el procés 

creatiu que varen seguir i si estaven contents amb el resultat final, és a dir, si era la idea que 

tenien pensada. 

Finalment, cada grup va posar-li un nom a la seva escultura i les vàrem exposar al passadís, 

perquè tothom pogués veure les escultures tan guapes que havien creat els nins de segon. 

 

 
 

3. OBJECTIUS 

 Crear una obra plàstica (escultura) de forma col·lectiva, inspirant-se en una obra 

musical clàssica. 

 

 Expressar i comunicar amb autonomia i iniciativa emocions i vivències per mitjà dels 

processos propis de la creació artística en les seves dimensions plàstica i musical. 

 

 Explorar i conèixer materials i instruments diversos, i adquirir codis i tècniques 

específiques dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats 

expressives i comunicatives, lúdiques i creatives. 

 

 Posar-se en situació de viure la música, mantenint una actitud receptiva cap a 

l’expressió musical i les seves manifestacions. 
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 Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció artística personal, 

respectant les creacions pròpies i les dels altres, desenvolupant capacitats de diàleg i 

sabent rebre i expressar crítiques i opinions constructives. 

 

 Planificar i realitzar produccions artístiques, d’elaboració pròpia o ja existents, 

individualment i de manera cooperativa, assumint diferents funcions i col·laborant en 

la resolució dels problemes que es presentin per aconseguir un producte acabat 

satisfactori. 

4. CONTINGUTS 

o Valoració estètica de les pròpies produccions artístiques i de les dels altres. 

o Plaer en la manipulació i l’exploració de materials.  

o Organització progressiva del procés d’elaboració concretant el tema sorgit des de la 

percepció sensorial, la imaginació, la fantasia o la realitat, preveient els recursos 

necessaris per a la realització, explorant les possibilitats de materials i instruments, i 

mostrant confiança en les possibilitats de creació. 

o Creació de composicions plàstiques, tant en grup com individualment, amb una 

participació activa per enriquir i fomentar l’intercanvi d’idees, experiències, 

sentiments, etc. 

o Audició activa de peces musicals 

o Inspiració en obres musicals clàssiques de grans compositors per tal de crear una 

escultura en grup. 

5. MATERIAL 

 Material reciclat o de rebuig 

 Teles 

 Pinzells 

 Pistola de silicona 

 Barres d’aferrar 

 Tisores 

 Pintura 

 Cola 

 Paper de periòdic 

 Audició de les dues cançons 

 Reproductor d’àudio 

 Fotocòpia de la fitxa tècnica que 

els nins han d’omplir. 

 Retoladors 

 Cartolines petites de colors per 

posar el títol de l’escultura. 

 Llapis 

 Goma 

 Pissarra digital i ordinador.
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UD: CONOCEMOS LA MÚSICA ROMANA 

 

 
 

1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN. 

En relación con el tema escogido por el centro para trabajar este año “Mar Mediterránea”, a 

principio de curso tuvo lugar un claustro de profesores en el cuál cada curso tenía que escoger 

una civilización histórica de la Mediterránea. Esta temática se trabajaría durante todo el curso, 

ya que será el motivo de la Semana Cultural. El curso en el que hice las prácticas pasadas, 3º 

de Educación Primaria, escogió la civilización romana.  

Durante mi estancia allí, se trabajó esta temática a modo de proyecto de aula, en el cual el 

objetivo principal era conocer la historia, cultura y costumbres de dicha civilización de 

manera transversal en las diferentes áreas del currículum. 

Como ya conocía al grupo y había trabajado con ellos todo lo referente a la civilización de la 

Antigua Roma, he creído conveniente seguir con ello en el área de música; ya que además, 

uno de los aspectos que propusieron y querían conocer de Roma era su música. 

Así pues, ubicamos esta unidad didáctica en el tercer trimestre del curso académico y tiene 

una duración de tres sesiones. En esta unidad didáctica pretendemos estudiar la música de la 

Antigua Roma. 

La finalidad es poder escuchar y analizar este tipo de música, conocer su función dentro de la 

sociedad romana y cuáles son los instrumentos más comunes de aquella época. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos que pretendemos que adquieran nuestros alumnos con esta Unidad Didáctica 

son: 

 Conocer, valorar y disfrutar de la música de la Antigua Roma. 

 

 Fomentar el interés de nuestros alumnos en conocer otras culturas de la historia 

diferentes a la nuestra. 

Dentro de estos dos objetivos generales, encontramos dos específicos: 

 Construir instrumentos sencillos utilizando objetos de uso cuotidiano.  

 

 Participar activamente en actividades de grupo, desarrollando habilidades sociales que 

conduzcan a la adopción de un comportamiento responsable, constructivo, solidario y 

dialogante, respetando los principios básicos de funcionamiento democrático. 

3. CONTENIDOS 

Según el currículum de Educación Primaria de las Islas Baleares, los contenidos referentes al 

3er curso que trabajaremos en esta Unidad Didáctica son: 

Contenidos conceptuales 

 Audición activa y reconocimiento del estilo musical de la Antigua Roma, así como 

análisis de sus características, función y cualidades de sonido. 

 

 Reconocimiento visual, auditivo y denominación de algunos instrumentos romanos. 

Contenidos procedimentales 

 Construcción de instrumentos sencillos con objetos de uso cuotidiano. 

Contenidos actitudinales 

 Interés y respeto por las manifestaciones artísticas producidas por los demás. 

 

 Conocimiento y cumplimiento de las normas de comportamiento en audiciones. 
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3. METODOLOGÍA 

Escucharemos diferentes audiciones de música de la Antigua Roma, para llevar a cabo un 

reconocimiento y análisis de las diferentes cualidades del sonido y los instrumentos que 

aparecen. De esta manera, en gran grupo y de forma oral, determinaremos las características 

propias de este estilo de música y su principal función en la sociedad romana. 

Analizaremos este tipo de música y encaminaremos a nuestros alumnos a dichas conclusiones 

a través de la formulación de diferentes preguntas, a las cuales tendrán que dar respuesta. 

Visualizaremos e identificaremos los diferentes instrumentos propios de esta civilización a 

través de la audición y diferentes imágenes sacadas de Internet que se proyectaran en la 

pizarra digital. Además, los compararemos con instrumentos de nuestra actualidad. 

Las actividades que se desarrollarán durante las sesiones serán generalmente de forma oral, 

para conseguir la colaboración y participación de los alumnos, y que los alumnos que 

presentan dificultades, puedan encontrar fácilmente respuesta a sus necesidades educativas. 

Además, fomentaremos el trabajo colaborativo, ya que tendrán que construir instrumentos 

romanos antiguos en pequeños grupos de 5-6 alumnos. 

 

4. TEMPORIZACIÓN 

A continuación se mostrarán explicadas las actividades que llevaremos a cabo en cada de las 

sesiones que conforman esta Unidad Didáctica. 
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SESIÓN 1: LA MÚSICA DE LA ANTIGUA ROMA. MÚSICA 

 

Unidad: Conocemos la música de la Antigua Roma. 

 

Trimestre: 3 

 

Área: Música 

 

Curso: 3º.  

 

Fecha: 5 de mayo, 2015 

 

ACTIVIDAD 

1. Audición de dos piezas musicales propias de la Antigua Roma. 

2. Análisis de dichas audiciones en gran grupo y de manera oral. El docente irá formulando diferentes 

preguntas, las cuales tendrán que responder los alumnos, y así entre todos, llegar a unas características 

propias de este estilo de música.  

Las preguntas serán tipo: 

- ¿Es una música rápida o lenta? 

- ¿Es una música instrumental, vocal, vocal-instrumental? 

- ¿Qué instrumentos aparecen? ¿En qué orden? 

- ¿Hay algún fragmento melódico/rítmico que se repita? 

- ¿La base rítmica es constante y repetitiva, o va cambiando durante la audición? 

- ¿Qué te transmite esta música? ¿Para qué crees que la interpretaban? 

- (Etc.) 

3. Visualización y breve explicación de los instrumentos más importantes de la Antigua Roma: familia a la 

que pertenecen, material del que está hecho y principales características. Comparación con instrumentos de 

nuestra actualidad. Esta parte de la actividad también se hará en gran grupo y de manera oral. 

4. Cada alumno elegirá el instrumento que más le ha gustado y le gustaría construir. El docente 

proporcionará a los alumnos un trozo de papel en blanco, en el cual tendrán que dibujar y escribir el nombre 

de dicho instrumento. 
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5. Recuento de los instrumentos más votados. A continuación, en gran grupo, pensaremos con que material 

podríamos hacerlo, para apuntarlo e ir trayéndolo durante la semana para la próxima clase de música; ya que 

construiremos nuestros propios instrumentos romanos. 

 

EVALUACIÓN 

¿Qué se evaluará?  

 Expresión oral, interés y participación del alumnado. 

¿Cómo se evaluará? A través de las intervenciones de cada uno de los alumnos en la conversación/debate 

en gran grupo. 

 

MATERIAL 

 Dos audiciones de música antigua romana: 

https://www.youtube.com/watch?v=uio_7pRGph0 

https://www.youtube.com/watch?v=heZvEmLvN04 

 Imágenes de los diferentes instrumentos romanos: 

http://valdemusica.blogspot.com.es/2013/04/musica-en-la-antigua-roma-ii-los.html 

 Papelitos en blanco 

https://www.youtube.com/watch?v=uio_7pRGph0
https://www.youtube.com/watch?v=heZvEmLvN04
http://valdemusica.blogspot.com.es/2013/04/musica-en-la-antigua-roma-ii-los.html
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SESIÓN 2 Y 3: CONSTRUIMOS INSTRUMENTOS ROMANOS. MÚSICA 

 

Unidad: Conocemos la música de la Antigua Roma. 

 

Trimestre: 3 

 

Área: Música 

 

Curso: 3º.  

 

Fecha: 12-19 de mayo, 2015 

ACTIVIDAD 

1. Formación de los grupos y asignación del instrumento a construir por sorteo. Como es un grupo de 25 

alumnos, se dividirá la clase en 3 grupos de 6 personas y otro de 7 personas. 

 

2. Repartición, a cada grupo, del material necesario para construir su instrumento. El material a repartir será 

aquel que hayan traído durante la semana o aportado por el docente. 

 

3. El docente se paseará por cada grupo para explicar y dar las instrucciones pertinentes para la construcción 

del instrumento. Los miembros de cada grupo tendrán que repartirse las tareas y ponerse de acuerdo en la 

toma de decisiones que crean necesarias. Cada grupo dispondrá de la foto del instrumento que han de 

construir, para tener un modelo/guía a seguir. 

 

4. Durante las dos sesiones, los alumnos se dispondrán a construir y decorar sus instrumentos bajo la 

supervisión y ayuda del profesor. 

 

5. Una vez acabados, cada grupo mostrará al resto de la clase su resultado final y explicará como han hecho 

aquel instrumento y que material han necesitado para ello; además de hacerlo sonar. 

 

EVALUACIÓN 

¿Qué se evaluará?  

 Participación, trabajo colaborativo y construcción del instrumento. 

¿Cómo se evaluará? A través de la observación y resultado/exposición final. 

MATERIAL 

 Todas aquellas herramientas y material necesario para la construcción de cada instrumento: cuerdas, 

elásticos, cajas de cartón, tablas de madera, cola, palos de madera, rollos de papel de cocina, 

cascabeles, silicona, embudos, etc. 

 Imágenes de cada uno de los instrumentos. 


