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Resum 

El present treball, exposa una proposta pedagògica innovadora  destinada als docents 

d’educació infantil fonamentada en la música com eina metodològica base del procés 

d’ensenyament/aprenentatge.  

El recurs didàctic fruit d’aquest treball es concreta en la connexió de cada contingut de 

l’actual currículum d’educació infantil de les Illes balears, amb una obra musical 

ajustada al seu desenvolupament. Es justifica cada connexió i es facilita un enllaç 

directe a les mateixes. Aquest recurs es fa públic a través de la creació de la pàgina web: 

http://deliabrave.wixsite.com/musicaieducacio 

Paraules clau: 

Música, recurs didàctic, proposta pedagògica, infants, docents. 
 
 

 

Abstract 

This essay exposes an innovative pedagogical proposal designed for the early years 

teacher with music as a basic tool of the teaching/learning process. The didactic 

resource is concrete in connecting each content area of the current educational 

curriculum of the Balearic Islands with a musical work adjusted to its development. 

Each connection is justified to facilitate its use, and a direct link to the works is offered. 

This pedagogical resource is published through the creation of the website: 
http://deliabrave.wixsite.com/musicaieducacio 
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1.INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ: 

 El treball final de grau que es presenta és un projecte innovador amb el qual es 

proposa un recurs educatiu destinat als docents d’educació infantil. Es tracta d’una 

metodologia basada en la música com a eina fonamental d’ensenyament-

aprenentatge. Aquest projecte per tant, formarà part de l’educació formal.  

L’illa d’Eivissa té una enorme escassetat en quant a centres d’ensenyament musical 

per a infants de 0 a 6 anys la qual cosa dona lloc a una important pèrdua 

d’oportunitats de desenvolupaments. L’oferta de centres millora pel que fa a edats 

més avançades, de 8 anys endavant, on podem trobar prou escoles ( públiques i 

privades) com per a arribar a aquells infants de l’illa que vulguin estudiar música. 

Aquest projecte té unes característiques singulars, l’elaboració  d’una metodologia 

artística que a més de facilitar el desenvolupament de les diferents àrees que marca 

el currículum d’educació infantil, acosti als infants a nous coneixements, ampliant 

així el seu ventall cultural.  

El principal motiu impulsor d’aquest projecte és el meu gust cap a la música pels 

efectes d’escoltar-la i pels de produir-la. 

 

2. OBJECTIUS: 

Objectiu general:���  

- Desenvolupar un projecte metodològic fonamentat en la música dins el marc 

curricular d’educació infantil. 

  Objectius específics:  

 

  - Conèixer en quins continguts pot intervenir la música en el procés formatiu de 

l’infant. 

 - Aproximar-nos a l’aportació real de la música en la formació de l’infant. 

 - Observar i reflexionar la resposta dels alumnes davant propostes metodològiques 

musicals adequades a la seva edat. 
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3. METODOLOGIA: 

 Aquest treball de fi de grau és un projecte innovador de desenvolupament de 

recursos didàctics i per a portar-lo a terme, es realitzarà una recerca d’informació 

d’autors que recolzin i avalin la metodologia que s’emprarà. A més, a partir 

d’aquesta recerca sorgiran noves idees per a plasmar-les en el futur projecte. Es 

cercarà primerament informació de la situació actual del tema a centres de l’entorn 

proper i també es cercarà informació  d’altres metodologies amb característiques 

similars per a conèixer la seva forma de treballar.  

D’altra banda, la següent passa que s’haurà de realitzar serà la creació del que vindrà 

a ser el projecte en sí, és a dir, tot allò relacionat amb eines musicals 

metodològiques, l’ajustament d’aquestes a l’actual currículum d’educació infantil 

balear, pautes per dur-lo a terme, materials que es faran servir i procés 

d’autoavaluació del propi projecte.  

La intenció d’aquest treball es poder posar en marxa el recurs didàctic que es 

desenvolupa, per tant s’intentarà acostar-lo a la realitat al màxim. Així per poder fer 

una relació teòric pràctica amb aquest projecte es durà a terme un estudi sobre el 

desenvolupament de la proposta metodològica amb una mostra d’infants. 

4. FONAMENTACIÓ TEÒRICA: 

 4.1. La música a l’Educació Infantil al llarg del temps: 

  

 Primerament, analitzarem el significat de la paraula música i de la seva 

procedència per poder contrastar-lo amb el significat que li donem en l’actualitat. 

Amb aquesta intenció, farem una breu ressenya històrica de l’educació musical. 

 

Al llarg dels segles s’han donat múltiples definicions, ja que històricament, la 

música ha estat objecte de diferents significats, però la més popular actualment és la 

de Bernal i Calvo (2000, p.10) com “el arte de combinar los sonidos en el tiempo”. 

A les societats primitives, la música va ocupar un lloc privilegiat i es feia servir com 

a medi per expressar els diversos estats d’ànim en els diferents esdeveniments de la 

vida. La música sempre ha estat apreciada pel seu valor educatiu. L’antiga Grècia 
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estava convençuda de que la música educa. Totes les escoles de filòsofs de l’època 

coincidien en la importància de la mateixa i insistien en la necessitat de que fos 

practicada des de les edats més primerenques i que fos inclosa dins el sistema 

educatiu. Aristòtil explicava que tot coneixement prové dels sentits, i així ressaltava 

el benefici que causa a l’individu el poder modificar el seu estat anímic mitjançant la 

música, la qual considerava un art d’enorme importància.  

A la Edat Mitjana, San Agustí va escriure un dels més importants tractats medievals 

De Musica, on argumentava i defensava el valor educatiu de la música. En aquesta 

època, el cant i la pràctica de l’orgue eren els continguts fonamentals i fora de 

l’església pràcticament no hi havia referents escrits. 

Amb la contrareforma luterana del segle XVI, la música va aconseguir tenir un 

important paper ja que, els infants havien d’educar-se a les escoles musicalment per 

poder més tard fer servir la música com a instrument d’elevació a la Divinitat. 

Va ser a partir del segle XVIII, quan la música va passar de ser un art més popular i 

es va estendre més enllà  de l’Església o la Cort. Autors com ara Rousseau 

consideren que la música és un llenguatge universal que ha de treballar-se a l’escola 

a través de textos senzills d’assimilar per part dels infants. Rousseau va composar 

nombroses cançons i va popularitzar els ensenyaments musicals fent servir un 

mètode que posteriorment perfeccionaria Galin (1786-1820).  

A finals del segle XIX es va produir un important procés de renovació pedagògica 

amb la creació de la “Nova Escola” els arrels de la qual, es troben en les línies de les 

pedagogies sensorials inaugurades per Comenio i Rousseau i desenvolupades per 

Pestalozzi (1745-1827) i Froebel (1782-1852). La pretensió d’aquesta nova línia és 

que l’educació musical sigui activa, participativa i es dugui a terme dins un ambient  

de joc, alegria i confiança, que desenvolupi la creativitat. D’aquesta manera 

sorgeixen els anomenats “mètodes actius” (Dalcroze 1930 ; Martenot 1950 ; Kodály 

1962; posteriormente Orff  1983 i Willems 1993) fonamentats en l’infant. Gràcies a 

ells i a una sèrie de músics i  pedagogs que qüestionaren la manera tradicional 

d’ensenyar música, es varen aconseguir les primeres grans passes cap a la creativitat 

musical i lúdica. Segons Bernal i Calvo (2000), alguns grans pedagogs de l’educació 

infantil, com ara les germanes Agazzi, Froebel, Decroly, varen descriure 

orientacions específiques sobre com havien de realitzar-se les activitats musicals a 
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l’aula. Varen proposar acompanyar amb cançons les seves activitats. Maria 

Montessori (1869-1952) sent una gran preocupació pel contacte de l’infant amb la 

música, i ressalta el ritme com a element actiu de la mateixa. 

Tal i com hem vist, al llarg del temps, la música sempre ha acompanyat a l’home. 

Segons Bernal i Calvo (2000, p.10), ... “es tracta d’un llenguatge universal que, al 

llarg de la història , ha servit a l’home per expressar-se i comunicar-se, per la qual 

cosa, per a l’infant suposa una font d’energia, activitat i moviment”.  Aquestes 

autores ressalten el seu gran valor educatiu perquè desenvolupa les principals 

facultats humanes: voluntat, sensibilitat i imaginació. 

Son molts els psicòlegs que insisteixen en la importància de la música i la seva 

repercussió educativa, juntament amb alguns dels representants de l’Escola Nova 

com ara Decroly, germanes Agazzi i Montessori, considerant l’educació sensorial la 

base de l’aprenentatge i fent servir com a referència el material sensorial per 

manipular i experimentar. 

 

4.2. Aportacions de la música al desenvolupament integral de l’infant: 
  

 El procés de renovació pedagògic de finals de segle XIX i començaments del 

XX, pretén una educació de l’home en la seva totalitat. Aquest moviment ha estat 

molt fecund, tant en aspectes teòrics com en el de metodologia didàctica. En tot 

aquest ambient educatiu, son molts els pedagogs i psicòlegs que marquen la 

importància de la música i la seva inclusió des d’edats primerenques. Froebel, 

Decroly, María Montessori i les germanes Agazzi, d’entre altres, varen exercir una 

influència decisiva (Bernal, 2000). Però realment, la preocupació per l’educació 

musical, la manifesten una sèrie de músics (pedagogs) que lideren el moviment 

renovador de l’Escola Nova, els anomenats mètodes actius coneguts amb el nom 

dels seus creadors: Dalcroze, Willems, Kodály i Orff . Tots ells varen qüestionar la 

manera tradicional d’ensenyar música i proposaren un ambient de joc, alegria i 

confiança per desenvolupar la creativitat, sempre partint dels sentiments de l’infant. 

L’infant ha de viure la música per poder així comunicar-se a través d’ella. Dalcroze, 

planteja l’educació musical a través de l’acció corporal fusionant la part espiritual i 

la material de la persona per aconseguir el desenvolupament global. Willems, 
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estableix relacions psicològiques entre el ritme i l’ordre fisiològic (acció), la melodia 

i l’ordre afectiu (sensibilitat), i l’harmonia i l’ordre mental (coneixement) com a 

justificació de la importància de la música. Per la seva part,  Kódaly considera l’ 

educació musical a edats primerenques  com a  imprescindible per una educació 

integral, ja què contribueix al desenvolupament de moltes capacitats de l’infant. La 

defensa de Karl Orff , es basa en els valores inherents a la música en la seva faceta 

expressiva, com llenguatge i en la seva faceta social, com pràctica-comunitària. 

 

Al llarg de la segona meitat del segle XX, també trobem nombroses investigacions i 

estudis com ara els de Swanwick (1992), Colwell (1992),  Campbell (2001) entre 

d’altres. 

 

Volem destacar la justificació que al voltant del valor educatiu de la música es 

realitza des de la teoria científica de les intel·ligències múltiples de Gardner (2005) 

la qual, es fonamenta en la visió de la música com a intel·ligència autònoma 

susceptible de ser desenvolupada com la resta d’intel·ligències amb les que 

interacciona (lingüística, lògic-matemàtica, espacial, cinestèsica-corporal i 

personal). Aquest  psicòleg americà, va publicar l’any  1983 el seu treball referent a 

la multiplicitat d’intel·ligències, superant així la conceptualització tradicional d’una 

única intel·ligència basada exclusivament en les competències lingüística i lògic-

matemàtica. Gardner, defineix la intel·ligència com “la capacidad de resolver 

problemas o hacer productos valorados por una sociedad” (Gardner et al., 2000, p. 

33). Segons la teoria de les intel·ligències múltiples (MI), totes les persones tenen 

com a mínim, i en diferents graus, set àrees d’intel·lecte les quals funcionen de 

manera relativament independent. Són les següents: les capacitats verbals i lògic 

matemàtiques, les aptituds musicals, espacials i cinestèsies i les capacitats intra-

personals i interpersonals. Més tard, Gardner afegeix la intel·ligència del naturalista i 

l’existencial (Gardner, 1998). Per a Gardner, hi ha moltes maneres de ser intel·ligent 

i les persones no només  poden enriquir les capacitats més excel·lents, sinó què 

posseeixen a més, la potencialitat de desenvolupar la resta d’intel·ligències d’un 

mode eficient (Riaño & Díaz, 2011). 
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Així per tant, les intel·ligències son potencials, és a dir, es desenvolupen depenent 

del context cultural, de les oportunitats d’aprenentatge que existeixen a les diferents 

cultures. La intel·ligència adquireix un caire evolutiu. Per a Carbajo Martínez, 

(2009) això suposa que “si la educación básica no desarrolla las múltiples 

potencialidades humanas de forma generalizada en toda la población, se convierte en 

limitadora de ellas. La permisividad de nuestra sociedad con el analfabetismo de la 

mayoría de la población, impide el desarrollo de las potencialidades contenidas en 

nuestro cerebro” (p.59). Si les intel·ligències es manifesten de diverses maneres als 

diferents nivells evolutius, tant l’estímul com l’avaluació han de tenir cabuda 

adequadament, tal i com esmenta Gardner (2005). Allò que suposa un estímul a la 

primera infància, seria inadequat a etapes posteriors i a l’invers. Si repassem els rols 

adults ens adonem que la societat occidental dominada pel llenguatge, mostra que 

les capacitats espacial, interpersonal o cinètic-corporal, molt sovint desenvolupen un 

paper fonamental. No obstant, la capacitat lingüística i lògica formen el nucli de la 

majoria de tests de diagnòstic d’ intel·ligència i ocupen un pedestal pedagògic a les 

nostres escoles. (Gardner 2005, pp. 52 i 53). No tan sols les matèries instrumentals 

son útils i necessàries per a la vida, ja què les aportacions que ofereixen l’educació 

musical i artística, son essencials per al desenvolupament plé en un context divers 

(Marchesi 2000, pp. 45 i 46). Així mateix es pronuncia Campbel (2001) en 

manifestar la creença de què a més estímuls rebuts per l’infant mitjançant la música, 

moviment i arts, més intel·ligent serà; l’estímul ha d’anar seguit de silenci i reflexió; 

si no, es podrien perdre els beneficis.(p.81).  

 

Un altre gran recolzament a la música en el desenvolupament de la persona el 

trobem a la declaració de la UNESCO (1956, pp. 321 y 324) en reconèixer la música 

com una de les manifestacions essencials de la cultura i el dret dels infants als 

ensenyaments musicals, així com a participar en ella i integrar-la com a part de la 

seva educació. D’una altra banda, la ISME 1 (International Society for Music 

Education) promou des de la seva creació l’any 1953, múltiples trobades 

internacionals amb l’objectiu d’aconseguir el reconeixement del valor de l’educació 

                                                
1	  https://www.isme.org/	  
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musical a través del món i el seu establiment a totes les nacions així com la igualtat 

d’oportunitats i el dret a una educació musical de qualitat. No obstant, encara què 

tots aquests fets justifiquen el valor educatiu de la música, vivim un moment 

d’infravaloració social de l’educació musical i de les polítiques educatives amb 

l’única excepció d’alguns països europeus els quals l’han incorporat als seus 

currículums de manera quasi testimonial, mostrant-se així un desinterès per 

l’alfabetització musical de la població. La institución escolar en paraules de 

Maneaveau (1993) “… ha sido concebida y mantenida –y sigue siéndolo en nuestro 

tiempo- por intelectuales y políticos que raramente consideran lo artístico como un 

valor fundamental; para ellos, generalmente, lo artístico se sitúa al margen de lo 

serio e importante, y debe seguir siendo algo accesorio, es decir, un lujo.” (p.16). 

 

 4.3. La música a l’Educació Infantil a Espanya: 
  

 L’educació musical per a l’etapa de 0 a 6 anys ha rebut diferents tractaments 

segons les diverses lleis educatives des de la seva incorporació al sistema educatiu 

als anys 70. No obstant, haurem d’esperar als Programes Renovadors o Nivells 

Bàsics de Referència publicats als anys 1981 i 19822 on per primera vegada, 

l’educació musical rep tractament curricular. A l’educació artística (que compren la 

plàstica i la musical) li corresponen 5 hores setmanals a educació preescolar amb 

tres blocs: formació rítmica; educació vocal i auditiva. Es tracta d’abordar 

l’ensenyament musical des d’un punt de vista pràctic, a través de la vivència musical 

afavorint el desenvolupament de la creativitat, la participació i l’espontaneïtat.  

Les millores del sistema educatiu que es feren en matèria de música, “comencen a 

donar resultats als ’70 i ’80, al menys, pel que fa a les programacions de música a 

educació Infantil, Primària i Secundària”, assenyala Oriol (1999, p.55). 

                                                
2	   Orden	   del	   17	   de	   enero	   de	   1981	   per	   la	   qual	   es	   regulen	   els	   ensenyaments	  
d’educació	  prescolar	  i	  del	  cicle	  de	  l’educació	  general	  bàsica.	  (BOE	  de	  21	  de	  gener).	  
	  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-‐A-‐1981-‐1355	  
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La Llei Orgànica de 3 d’octubre de 1990 d’ordenació general del sistema educatiu 

(L.O.G.S.E) declara els elements integrants del currículum de l’etapa infantil3, que 

s’estructuren al voltant dels següents àmbits d’experiència: 

“…a) Identidad y autonomía personal. 

     b) Medio físico y social. 

     c) Comunicación y Representación…” 

Dins l’àrea de comunicació i representació apareix l’expressió musical, la qual es 

defineix a la pròpia norma com a “instrumento de apropiación cultural que posibilita 

el disfrute de la actividad musical para que fomente la capacidad de expresión 

infantil.” Als seus principis metodològics es recull la importància dels aprenentatges 

significatius amb relacions entre les experiències prèvies i els nous aprenentatges. 

Tot això estructurat en dos cicles, 0-3 i 3-6, ajustant els elements principals del 

currículum a les característiques fonamentals de cadascun d’ells (Bernal, 2000, p. 4). 

 

Per la seva part, la LOCE, aprovada el 23 de desembre de 2002, no fa referències a 

l’etapa anomenada preescolar 4(0 a 3 anys) al desenvolupament de les capacitats 

artístiques. Respecte a infantil(3 a 6 anys)5, defineix un àrea curricular específica 

anomenada “la expresión artística y la creatividad” amb els següents continguts: 

“…a) Ruido, silencio y música; b) Las propiedades sonoras de la voz, de los objetos 

de uso cotidiano y de los instrumentos musicales; c) Discriminación de sonidos y 

ruidos de la vida diaria: ambulancias, trenes, coches, timbres, animales; d) 

Cualidades del sonido: intensidad y ritmo; e) Canciones populares infantiles, danzas, 

bailes y audiciones; f) Interés e iniciativa para participar en representaciones…” 

 

                                                
3	  Real	  Decreto	  1333/1991	  de	  6	  de	  septiembre	  pel	  qual	  s’estableixen	  els	  
ensenyaments	  mínims	  que	  corresponen	  a	  educació	  infantil.	  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-‐A-‐1991-‐22865	  
	  
4	   Real	   Decreto	   828/2003	   de	   27	   de	   junio	   on	   s’estableixen	   els	   aspectes	   bàsics	   de	  
l’educació	  escolar.	  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-‐A-‐2003-‐13026	  
	  
5	  Real	  Decreto	  829/2003	  de	  27	  de	  junio	  pel	  qual	  s’estableixen	  els	  ensenyaments	  
comuns	  de	  l’educació	  infantil.	  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd829-‐2003.html	  
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El 3 de maig de 2006 es va aprovar la Llei orgànica d’educació LOE6 la qual torna a 

considerar l’educació musical una matèria secundària. A infantil7, trobem al igual 

que en la LOCE, únicament mencions al segon cicle d’aquesta etapa. El llenguatge 

musical es tracta al tercer bloc (“lenguaje artístico”) d’un àrea anomenada 

“lenguajes: comunicación y representación”.  

 

L’educació musical ha anat en definitiva, adquirint importància als diferents texts 

legislatius i s’ha incorporat gradualment a l’educació infantil encara què, sempre 

considerada una matèria de segon grau, per darrere de les instrumentals. Són 

nombroses les investigacions i estudis que evidencien la importància de l’educació 

musical a l’etapa infantil per tant, aquesta matèria hauria de formar part del 

currículum (tant pel que fa al primer com al segon cicle) i fer-ho d’una forma activa 

i lúdica. En paraules de Bernal i Calvo, prenent com a referència les característiques 

, interessos i motivacions dels infants als quals va destinat aquest propòsit, per així 

afavorir el desenvolupament de la lliure expressió i creativitat. 

 

5. ESTAT DE LA QÜESTIÓ: 

 La música ha adquirit amb el pas del temps un important paper a l’educació 

infantil, arribant a formar part del currículum d’educació com a matèria fonamental. 

Així, com ja s’ha assenyalat a l’epígraf 4, han estat molts els pedagogs que han 

desenvolupat estudis al respecte dels beneficis de fer servir la música com a eina 

metodològica la majoria dels quals, estan basats en estudis clínics fets amb dones 

embarassades, nonats, nadons o infants hospitalitzats. Destaquem els treballs de 

Tomatis, A.(1991) i Campbell (2015) respecte a l’efecte de la música de Mozart; 

Despins, J.P.(1989) pel que fa als moviments neuronals que desperta l’escolta musical; 

Orozco Alonso, M.T.(2016) en quant als beneficis psicològics que aporta i I Standley, 

J.M.(1998) per les repercussions positives en nins prematurs. Les publicacions 
                                                
6	  Ley	  Orgánica	  de	  Educación	  2/2006,	  de	  3	  de	  mayo.	  
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-‐A-‐2006-‐7899-‐consolidado.pdf	  
	  
7	  Els	  ensenyaments	  mínims	  per	  a	   l’educació	   infantil	   s’estableixen	  al	  Real	  Decreto	  
1630/2006	  de	  29	  de	  diciembre.	  
	  https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-‐00482.pdf	  
	  



MÚSICA COM A FONAMENT METODOLÒGIC A E.I. 
TFG de Delia R. Bravo Portolés 

 

 14 

focalitzades en àmbits educatius majoritàriament tracten la música com a contingut, és a 

dir, fan referència a la pròpia matèria musical com a assignatura a desenvolupar en les 

aules d’infantil. Ressaltem els treballs d’Arráez, J.D.B. (2013) qui desenvolupa els 

principals mètodes actius d’educació musical; Bernal, J.i Calvo M.L. (2000) respecte a 

la didàctica musical; Caveda, J.L., Moreno, C.M., & Garófano, V.V. (1998) els quals 

expliquen la importància de les cançons per desenvolupar les habilitats motrius i Riaño 

Mª.E. i Díaz M. (2011) amb l’establiment de fonaments musicals i didàctics a educació 

infantil. 

La proposta que aquí es planteja està inspirada en el model d’educació anglosaxó, 

concretament a allò que afecta a les etapes de Foundation Stage (3-5 anys) i Key Stage 

(5-7 anys). Segons López de la Calle Sampedro, M. D. L. (2007) el Currículum 

Nacional Anglès (2000), focalitza l’educació en la recerca de paràmetres de qualitat 

basats en potenciar la creativitat de l’alumne i fa un tractament de la matèria amb doble 

sentit: educar amb música i per a la música (p.36). En aquest sentit, explica López de la 

Calle Sampedro, els anglesos aprofiten l’ampli ventall de possibilitats que dona la 

música per transmetre els continguts del currículum nacional i al mateix temps, per 

desenvolupar els coneixements pròpiament musicals.  

Hi ha dos publicacions a esmentar per l’aproximació a la qüestió que ens ocupa: 

Ordoñez, A., i del Cisne, M. (2016) fan un estudi de les repercussions favorables de la 

música respecte a l’aprenentatge significatiu a l’àmbit matemàtic i Gerrero, N., i 

Amairini, K. (2016) expliquen l’afavoriment de la música a la predisposició a l’estudi 

en àmbits concrets del currículum d’ Ecuador. 

Amb tot, podem afirmar que fins aleshores, no hem trobat cap publicació que 

desenvolupi un per un els continguts de l’actual currículum d’educació infantil 

relacionant-los amb una obra musical apropiada per al seu millor assoliment tal i com es 

presenta en aquesta proposta. 
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6. PROPOSTA PEDAGÒGICA: 

 6.1. Fonamentació: 

  

 L’aprenentatge de la música afavoreix la formació integral de la persona i 

repercuteix a les seves relacions socials i per tant, al grup en conjunt. A estudis com ara 

els de Despins, J.P. (1989), es reflecteix com l’educació musical proporciona un 

desenvolupament d’ambdós hemisferis cerebrals. La música és un art, una ciència i una 

tècnica. Així, tal i com assenyala Despins, J.P. (1989), la seva pràctica ens afavoreix un 

desenvolupament cerebral nerviós molt complet. L’execució musical, en desenvolupar 

les possibilitats dels nostres circuits neuromusculars, permet no tan sols cultivar el 

sistema nerviós,  sinó també treballar el nostre desenvolupament general, els nostres 

estats afectius, la nostra receptivitat i la nostra atenció. En conseqüència, l’educació 

musical estimula totes les facultats de l’ésser humà: abstracció, raonament lògic i 

matemàtic, imaginació, memòria, ordre, creativitat, comunicació i perfeccionament dels 

sentits, entre d’altres. 

 

La música actualment, forma part del currículum d’educació infantil ( tal i com hem vist 

a l’epígraf 4.3.) on es tracta com a un contingut més a treballar. Amb aquesta proposta 

pedagògica es vol mostrar la música com a possible eina bàsica d’aprenentatge de tots 

els continguts del currículum d’infantil. 

 
 6.2. Contextualització:  

  

 Aquesta proposta va dirigida al professorat interessat en treballar la dimensió 

artística a l’aula d’infantil i a aquells que vulguin enriquir el tractament dels continguts 

curriculars amb eines metodològiques artístiques. Així mateix, podem definir-la com el 

desenllaç del treball fi de grau, una cloenda que no obstant, m’agradaria deixar oberta a 

la possible incorporació d’aspectes que puguin anar sortint amb la seva posada en 

pràctica i què,  amb el temps es consideren útils per al seu desenvolupament i millora. 

 

 6.3. Objectius: 



MÚSICA COM A FONAMENT METODOLÒGIC A E.I. 
TFG de Delia R. Bravo Portolés 

 

 16 

L’objectiu fonamental d’aquesta proposta és afavorir i millorar l’ensenyament-

aprenentatge del continguts curriculars d’educació infantil mitjançant la música. 

Els objectius específics els podem resumir en els següents: 

a. Buscar la creativitat i potenciar la sensibilitat 

b. Desenvolupar la capacitat expressiva i potenciar la comunicació 

c. Afavorir la convivència i les relacions socials 

d. Fomentar l’autoconcepte i millorar l’autoestima 

e. Aprendre a viure divertint-se 

 

 6.4. Continguts: 

 
 Els continguts que aquesta proposta desenvolupa són els corresponents a primer 

cicle del currículum d’educació infantil en vigor. Més concretament, els que fan 

referència a  a l’àrea de coneixement de si mateix i d’autonomia personal.  

 

Relació dels continguts amb els objectius específics: 

El cos i la 

pròpia imatge 

CONTINGUTS8 OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

d, e 

c, b, d 

b, c, d 
a, d, e 

a, b, c, d 
a, b, c 

b, d 

b, c, e 
a, b, c, d, e 

Joc i 

moviment 

10 

11 
12 

a, b, c, d, e 

b, c, d 
a, e 

                                                
8	  La numeració dels continguts és la que faig servir a l’epígraf 5.6 on es detallen amb 
mé	  
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13 
14 

15 

a, b, d 
a, c, d, e 

c, d, e 

L’activitat i la 
vida 

quotidiana 

16 
17 

18 
19 

b, c, e 
a, c, d 

b, c, e 
a, b, c, d, e 

La cura 

personal i la 
salut 

20 

21 
22 

23 

24 

c, d, e, 

b, c, d 
c, d, e 

a, c, d, e 

b, c 

 

 6.5. Concreció de la proposta pedagògica: 

  

 A continuació, es detalla una discografia seleccionada per a cada contingut del 

currículum d’educació infantil amb compositor, intèrpret i enllaç per poder accedir a les 

obres amb major facilitat. Així mateix, es justifica la selecció de cada tema amb les 

corresponents referències bibliogràfiques: 

 
Continguts de primer cicle: 

ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL 

Bloc 1. El cos i la pròpia imatge 

Contingut: Obra: Composit
or/Intèrpr
et/ Enllaç 

Justificació: 

1- El cos humà. Identificació i 
representació de la pròpia 
imatge. Exploració, 
identificació i acceptació de 
les característiques, dels 
elements bàsics del propi cos i 
d’algunes de les seves 
funcions.  

En Joan petit Popular/ 
Reggea per 
xics/ 
https://yout
u.be/IL8wr
9qHXK0 
 

Per Calvo M. i Viché M. (2009) és una 
dansa molt apropiada per treballar 
diferents parts de l’esquema corporal. 
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2- Exploració, identificació i 
acceptació dels canvis físics 
(augment de talla, pes...) i de 
les noves habilitats i 
competències relacionades 
amb el pas del temps. 

 

Dansa 
hongaresa 1 

Brahms, J./ 
New 
Philarmoni
a orchesta 
dir. 
Alexander 
Titov/ 
https://yo
utu.be/0F3
jn88b-Lg 
 

Standley, J. M. (1998) fa servir la 
música de Brahms als seus estudis amb 
els quals demostra com  afavoreix el 
desenvolupament físic i cognitiu i 
l’adquisició de noves habilitats.  

3- Identificació i acceptació de 
la identitat i de les 
característiques dels altres, 
valorant-los positivament i 
respectant les diferències, 
evitant actituds 
discriminatòries.  

Qui sóc jo? Gelabert, 
D./Damari
s Gelabert/ 
https://yout
u.be/_EITu
HjRJxc 
 

Segons Claret i Martin, A. (2016) 
aquesta cançó enriqueix 
l’autoconeixement. 

4- Utilització dels sentits en la 
vida quotidiana i per a la 
identificació de les pròpies 
sensacions, percepcions i 
necessitats bàsiques. 

Mov.1 
Allegro de la 
Petita 
serenata 
nocturna 

Mozart, 
W.A./ 
Filharmòni
ca de 
Berlín dir. 
Von 
Karajan, 
H./ 
https://yo
utu.be/4wf
a6qZmz5
A 

Tomatis, A. (1991) explica al seu llibre  
dins els efectes beneficiosos de la 
música mozartiana que aquesta, també 
afavoreix el desenvolupament dels 
sentits de manera considerable. 

5- Identificació, manifestació, 
regulació i control progressiu 
de les necessitats bàsiques del 
cos. Confiança en les pròpies 
capacitats per a satisfer-les i 
esforç per vèncer les 
dificultats superables.  

Canción del 
orinal 

LitleBaby
Bum / 
https://yo
utu.be/4N
RLb0juo_
c 
 

Estrada Torre, A. (2016) focalitza 
l’adquisició de rutines mitjançant la 
cançó infantil. 

6- Identificació, comprensió i 
expressió de vivències, 
sentiments, emocions, 
preferències i interessos 
propis i dels altres, mostrant 
respecte pels seus sentiments i 
emocions.  

Nocturn  
op.9 nº2 

Chopin, F./ 
V.Horowit
z/ 
https://yout
u.be/3QS8
p5TNzFI?l
ist=RD3Q
S8p5TNzF
I 
 

Orozco Alonso, M. T. (2016) fa una 
relació entre la música clàssica i els 
efectes psicològics que genera, 
esmentant la desperta de les emocions i 
els sentiments d’entre altres amb la 
música de Chopin   
 

7- Acceptació positiva de si 
mateix i de les pròpies 
possibilitats i limitacions.  

Mov.II 
Andantino 
del Concerto 
for flute, 
harp and 
orchestra en 
C.Major 
(K.299) 

Mozart,W.
A./ Von 
Karajan, 
H./ 
https://yo
utu.be/qq7
IWnqj0K
w 

Segons Campbell, D. (2015) la música 
de Mozart desperta la vesant humana 
més creativa  fomentant l’acceptació de 
les possibilitats de cadascun. 
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8- Actitud positiva davant les 
demostracions d’afecte dels 
adults i dels ���companys, 
responent-hi de forma cada 
cop més adequada.  

Impromptu 
in G flat 
Major 

Shubert, 
F./ 
V.Horowit
z/ 
https://yo
utu.be/w_
z9oSn-
eIM 
 

DeNora, T. (2000) dedica un capítol del 
seu llibre a la repercussió d’aquesta obra 
i les actituds socials  positives que 
desperta. 

9- Control progressiu dels 
sentiments i emocions i 
superació de temors davant 
���situacions desconegudes o 
inesperades.  

Suite 1 Peer 
Gynt, Op.46 

Edward 
Grieg, E./ 
https://yo
utu.be/O2
gDFJWh
Xp8 
 
 

Giménez-Dasí, M., Sánchez, M. F., & 
Daniel, M. F. (2014) conclouen el seu 
treball d’investigació, amb la important 
aportació que aquesta música fa per 
desenvolupar les emocions. 

Bloc 2. Joc i moviment 

10- Gust pel joc i per 
l’activitat sensoriomotriu com 
a base de l’activitat 
quotidiana i com a mitjans de 
plaer i de relació amb els 
altres, amb confiança en les 
pròpies possibilitats d’acció i 
una actitud d’esforç i de 
superació de les dificultats.  

Suite nº1 
Carmen 

Bizet, G. 
/Orquestra 
filharmòni
ca de 
Berlín 
dirigida 
per 
Baremboi
m/ 
https://yo
utu.be/ww
wL15GQu
ss 
 

de Cossio, F. G. (2014) tracta la força 
d’aquesta obra i la seva capacitat per 
estimular a l’oient i despertar en ell la 
sensibilitat sensoriomotriu. 
 

11- Participació positiva en les 
experiències sensoriomotrius, 
en els jocs, en jocs dansats i 
en l’activitat física, 
identificant i acceptant les 
normes bàsiques per jugar.  

Obertura de 
La flauta 
màgica 

Mozart, 
W.A./ 
Filharmòni
ca de 
Viena/   
https://yout
u.be/godH
OBS01Qg 
 
 

Campbell, D (2001) exposa l’efecte de 
Mozart en els més menuts i parla dels 
beneficis d’aquesta obra. 

12- Estima i satisfacció per la 
quietud i el repòs en contrast 
amb l’activitat motriu 
dinàmica  

Clair de lune 
de la Suite 
Bergamesqu
e 

Debussy, 
C./ 
Claudio 
Arrau/ 
https://yo
utu.be/_P
TuXRq6b
Eg 
 

Pelletier, C. L. (2004) demostra amb el 
seus estudis com amb aquest tipus de 
música es redueix considerablement 
l’estrès en menors. 

13- Satisfacció pel progressiu 
domini corporal, per 
l’adquisició d’habilitats 
manipulatives i per les 

Els vals de 
les flors del 
Trencanous 

Tchaikovs
ky, P.L. / 
Filharmòni
ca de 

Agra Vázquez, E.A. (2014) defensa l’ús 
de la música per treballar el moviment i 
recomana aquesta obra per desenvolupar 
progressivament el domini corporal. 
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pròpies descobertes i 
conquestes. Control 
progressiu, global i 
segmentari, del cos i de 
l’equilibri i adaptació del to i 
la postura a les 
característiques de l’objecte, 
de l’altre, de l’acció i de la 
situació. 

Berlín . 
Barenboim
, D./ 
https://yout
u.be/VUF9
g9V-Ang 
 

14- Exploració i consciència 
progressiva de les possibilitats 
i limitacions ���perceptives, 
motrius i expressives pròpies i 
dels altres, mostrant iniciativa 
en ���l’acció.  

Le carnaval 
dex 
animeaux 

C. Saint 
Saëns/ 
OCSMA/ 
https://yo
utu.be/j6B
jgInH8wQ 
 

Sanchez, I. I Jorquera, M.C. (2016) 
demostren els efectes perceptius 
d’aquesta obra al seu projecte. 
 

15- Nocions bàsiques 
d’orientació en l’espai i 
coordinació de moviments a 
���través dels desplaçaments que 
realitza en situacions 
habituals i quotidianes. 

Sabre dance Khachaturi
an, A./ 
Filharmòni
ca de 
Berlín/ 
https://yo
utu.be/mU
QHGpxrz
-8 
 

Segons publica  Matas Villas M.A. 
(2014) es tracta d’un bon tema per 
estimular l’activitat i el moviment amb 
una estructuració rítmica que pot 
afavorir l’adquisició de rutines. 

Bloc 3. L’activitat i la vida quotidiana 

16- Les activitats de la vida 
quotidiana. Progressiva 
autonomia, iniciativa i 
esforç en la seva realització, 
mostrant gust pel treball, 
propi i dels altres i per la 
regularitat de les 
experiències habituals.  

Así es 
como se 
lavan los 
dientes 

LittleBabyBu
m/ 
https://youtu.
be/srLuzoS31
BM 
 

Estrada Torre, A. (2016) focalitza 
l’adquisició de rutines mitjançant la 
cançó infantil 

17- Adquisició progressiva 
d’hàbits elementals 
d’organització, d’atenció i 
d’iniciativa, planificant 
l’acció per resoldre tasques 
de forma seqüencial.  

Fem una 
fila 

Gelabert, D./ 
Damaris 
Gelabert/ 
https://youtu.b
e/6UEh2SiS81
U 
 

Caveda, J. L. C., Moreno, C. M., & 
Garófano, V. V. (1998) defensen aquest 
tipus de música per a l’adquisició de 
rutines. 

18- Regulació progressiva 
del propi comportament en 
les tasques quotidianes, ���de 
grup i en l’ús compartit 
d’espais i d’objectes, 
acceptant les normes 
���bàsiques que faciliten 
l’activitat dins l’escola i en 
la vida quotidiana.  

Dansa de 
la fada 
de sucre 
del 
Trencano
us 

Tchaikovsky, 
P.L./ 
https://youtu.b
e/6pstIJ_RPzs 
 

Agra Vázquez, E.A. (2014) demostra els 
avantatges de fer servir aquest tipus de 
música per l’adquisició de rutines 
compartides. 

19- Actitud positiva per 
establir relacions d’afecte i 

Träumer
ei. 

Schumann,R. / 
Marco Rocha/ 

Guerrero, N., & Amairini, K. (2016) 
expliquen la positiva repercussió d’obres 
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d’ajuda amb els adults i 
amb els iguals manifestant 
les pròpies preferències 
enfront les dels altres de 
���forma respectuosa. 

Kindersz
enen 
op.15.7-  

https://youtu.
be/H2YeF7kS
kRA 
 

com aquesta pel desenvolupament dels 
infants en aspectes d’àmbit comunicatiu.  

Bloc 4. La cura personal i la salut 

20- Pràctica d’hàbits 
saludables d’higiene 
corporal, alimentació i 
descans. Col·laboració i 
participació en les activitats 
que s’hi relacionen.  

Rentem les 
mans 

Puigdemon
t, P./ Pep 
Puigdemon
t/ 
https://yo
utu.be/W
WA4tXQ
XeRg 
 

Riesco, B. (2009) detalla els beneficis de 
reforçar les rutines amb música.  

21- Comprensió i 
progressiva acceptació de 
les normes de 
comportament relacionades 
amb el menjar, els 
desplaçaments, el descans i 
la higiene.  

 

Preludi de la 
Suite 1 per 
violoncel. 

Bach, J.S./ 
Pau 
Casals/ 
https://yo
utu.be/h2
O5hVl2Lg
Q 
 

Ordoñez, A., & del Cisne, M. (2016) 
desenvolupa els efectes que produeix la 
música d’aquest autor i com aprofitar-los 
en educació. 

22- Utilització cada cop més 
adequada dels espais, dels 
elements i dels objectes que 
se li proporcionen.  

A guardar Popular/Pi
ca pica/ 
https://yo
utu.be/Sex
xNS3WSu
o 
 

Kodály, Z. (1962) desenvolupa tot un 
mètode on argumenta la important 
repercussió de la música popular en 
l’educació dels infants.  

23- La seguretat en 
situacions habituals: 
identificació d’alguns 
factors i pràctiques socials 
quotidianes que afavoreixen 
o no la salut, valorant els 
factors de risc per a la 
pròpia salut i per a la dels 
altres i adoptant 
comportaments bàsics de 
prevenció i seguretat en 
situacions habituals.  

Nocturn 3, 
Libesträume
(Somnis 
d’amor) 

Liszt, F./ 
Lang 
Lang/ 
https://yo
utu.be/RQ
N5UhvAP
q4 
 

Johnston, K., & Rohaly-Davis, J. (1996) 
estudien els beneficis de la música de 
Liszt en els seus pacients oncològics i la 
millora considerable que en ells han 
aconseguit tant emocionalment com pel 
que fa a l’adquisició d’hàbits saludables.  

24- Petició d’ajuda en 
situacions en què sigui 
necessari i acceptació de 
l’ajuda d’altres persones en 
situacions relacionades amb 
l’atenció personal i la salut.  

Simfonia 
fantàstica 
op.14 

Berlioz, 
H./ 
https://yo
utu.be/pz
O6c4GfgZ
g 
 

Salamé, P., & Baddeley, A. (1989) 
proclamen la rellevància de l’audició 
d’aquest tipus d’obres pel 
desenvolupament cognitiu dels infants i 
els seus efectes beneficiosos respecte a 
la comunicació. 

 
 
 



MÚSICA COM A FONAMENT METODOLÒGIC A E.I. 
TFG de Delia R. Bravo Portolés 

 

 22 

 6.6. Metodologia: 
 
  
 El recurs pedagògic que es presenta, es pot fer servir sigui quina sigui la 

disposició d’aula i distribució d’alumnes que triï el docent i és adaptable al seu propi 

estil metodològic. Segueix per tant, una línia metodològica eclèctica inspirada en les 

aportacions dels diferents corrents pedagògics: treball per racons, combinació 

d’activitats individuals-col·lectives, lliures-dirigides (Montessori, M.); metodologia 

globalitzadora (Sensat, R.); importància de l’organització i els estímuls (Pikler E.); 

educar amb tendresa, optimisme i alegria( Malaguzzi L.); estimulació sensorial i 

creativa (Waldorf) i concepció del fracàs com a mitjà d’aprenentatge (escola sistèmica).  

 
 
 6.7. Temporalització: 
  

 Aquesta proposta està pensada  per ser desenvolupada de manera oberta, flexible 

i amb possibilitat d’adaptar-se a les possibles temporitzacions que plantegen els 

diferents docents que la vulguin fer servir. 

 
 
 6.8. Recursos: 
 
 Els recursos utilitzats són fonamentalment musicals i també digitals en quant fan 

servir eines tecnològiques per facilitar la duta a terme de la proposta. 

A l’ epígraf 5 d’aquest treball es detallen les obres suggerides i es facilita l’accés a les 

mateixes mitjançant un enllaç. 

 
 6.9. Procediments i instruments d’avaluació:  
 
El procediment d’avaluació que proposem és global, contextualitzat, continu i del 
procés educatiu, amb un profund caràcter formatiu i regulador del propi procés. 
 
Farem servir l’observació continuada i global com a principal recurs de recollida de 
dades. Cada docent pot fer servir aquells instruments d’avaluació que millor s’adaptin a 
la seva feina d’aula. No obstant, recomanem una observació sistèmica fonamentada en 
la rúbrica com a principal instrument d’avaluació.  
 
A continuació es presenta una proposta de rúbrica d’avaluació del primer dels 
continguts treballats, el model de la qual és adaptable a la resta de continguts: 
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CONTINGUT CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 
POC 
ADEQUAT 

0 punts 

ADEQUAT 
 

1 punt 

MOLT 
ADEQUAT 

2 punts 

EXCEL·LENT 
 

3 punts 
1- El cos 
humà. 
Identificació 
i 
representació 
de la pròpia 
imatge. 
Exploració, 
identificació i 
acceptació de 
les 
característiq
ues, dels 
elements 
bàsics del 
propi cos i 
d’algunes de 
les seves 
funcions. 

Identificar  les 
pròpies  parts del 
cos , les d’un 
company i a un 
dibuix.  

Assenyala, 
reconeix i 
representa 
amb molts 
dubtes les 
parts del cos, 
els seus 
segments i 
les 
característiq
ues del propi 
cos, del d’un 
company i a 
un dibuix. 
 

Assenyala, 
reconeix i 
representa 
amb algun 
dubte les 
parts del cos, 
els seus 
segments i 
les 
característiq
ues del propi 
cos, del d’un 
company i a 
un dibuix. 
 

Assenyala, 
reconeix i 
representa 
sense 
dubtes 
importants, 
les parts del 
cos, els seus 
segments i 
les 
característiq
ues del propi 
cos, del d’un 
company i a 
un dibuix. 

Assenyala, 
reconeix i 
representa amb 
claredat  les 
parts dels cos, 
els seus 
segments i les 
característiques 
del propi cos, 
del d’un 
company i a un 
dibuix. 

 

Adjuntem una rúbrica d’avaluació de la proposta didàctica la qual ens ajudarà a 

recollir informació per millorar-la: 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

POC ADEQUAT 
 

0 punts 

ADEQUAT 
 

1 punt 

MOLT ADEQUAT 
 

2 punts 

EXCEL·LENT 
 

3 punts 
Eficàcia de 
motivació de la 
proposta 

La proposta és 
purament formal 

La proposta 
es relaciona 
amb pocs 
interessos 
dels infants 

La proposta està 
connectada amb 
alguns interessos 
dels infants. 

La proposta està molt 
connectada amb els 
interessos dels infants 

Eficàcia 
cognoscitiva de la 
proposta 

Aquest recurs no 
ajuda a 
desenvolupa en 
l’alumne cap 
competència 
bàsica.  

Aquest 
recurs ajuda 
a 
desenvolupa
r en 
l’alumne 
poques 
competèncie
s bàsiques 

Aquest recurs ajuda 
a desenvolupar en 
l’alumne 
competències 
bàsiques 

Aquest recurs 
desenvolupa en 
l’alumne moltes 
competències 
bàsiques. 

Connexió del 
recurs amb el 
currículum de la 
matèria per al 
qual està 
dissenyat  
 

El recurs no te 
relació amb el 
currículum 
 

El recurs te 
molt poca 
relació amb 
el 
currículum 

El recurs te relació 
amb el currículum 

El recurs te molta 
relació amb el 
currículum 

Claredat del 
procés de 
realització. 

El procés no 
s’indica 
clarament. 

Falta 
informació 
en el procés 

El recurs te un 
procés de 
realització prou clar 

Cada passa del procés 
està indicada amb 
claredat 
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de la 
proposta 

Qualitat de la 
proposta 

La proposta 
manca de les 
estratègies i les 
eines 
d’organització 
necessàries per 
dur-lo a terme. 

Les 
estratègies i 
les eines 
d’organitzaci
ó son 
escasses per 
assegurar 
l’èxit en els 
resultats. 

La proposta disposa 
d’algunes eines i 
estratègies 
d’organització. 

La proposta disposa 
de prou estratègies i 
eines d’organització 
com per a dur-la a 
terme amb garantia 
d’èxit. 

Importància i 
qualitat dels 
recursos. 

Els recursos 
aportats no son 
suficients. Els 
enllaços resulten 
insubstancials. 

Hi ha pocs 
recursos que 
connecten 
amb les 
necessitats 
de la 
proposta. Els 
enllaços no 
condueixen 
fàcilment a 
la 
informació. 

Hi ha molts 
recursos que 
connecten amb la 
informació que es 
necessita. Alguns 
enllaços resulten 
d’ajuda. 

Tots els recursos 
aportats connecten 
amb les necessitats de 
la proposta. Els 
enllaços 
proporcionen 
informació 
significativa. 

 

7. CONCLUSIONS: 

Amb aquest treball fi de grau he pogut desenvolupar un projecte metodològic 

fonamentat en la música dins el marc curricular d’educació infantil, obtenint com a 

fruit del mateix un recurs didàctic amb possibilitats d’arribar a tothom que vulgui fer-

lo servir. Així s’ha vist complert l’objectiu general que em vaig plantejar a l’inici del 

mateix. 

Per tal d’assolir els objectius específics del projecte, primerament he hagut de fer una 

profunda recerca bibliogràfica, la qual cosa m’ha permès conèixer interessantíssimes 

publicacions i situar l’estat de la qüestió. Així mateix, per tal de descobrir la realitat 

d’aula, també he fet servir instruments de recollida de dades com ara l’observació 

directa, sistèmica i continuada (ja què, he pogut assistir a les classes de música 

setmanals del CEIP Puigdenvalls d’Eivissa del primer trimestre d’aquest curs escolar) 

i l’entrevista a mestres (annex I). 

Així he pogut conèixer en quins continguts pot intervenir la música en el procés 

formatiu de l’infant: 

• La música com a part integral de la cultura, ajuda als infants a entendre per ells 
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mateixos el mon que els rodeja i a relacionar-se amb els altres, forjant 

importants nexes entre la llar, l’escola i el mon real. 

• La música com a forma de comunicació, es considerada un element que al 

intercalar-se entre les persones, enriqueix el complicat entramat de les 

relacions convertint-se en catalitzador dels intercanvis comunicatius. 

• La música com a manifestació personal, afavoreix el desenvolupament de les 

capacitats expressives a través de la veu, del cos i dels instruments musicals, 

creant una atmosfera que permet l’expressió de sentiments, idees i el 

desenvolupament emocional. 

• La música com a creativitat, mitjançant la composició i la improvisació, 

desenvolupa la capacitat dels infants de resoldre problemes, de trobar 

solucions front imprevistos, de potenciar el pensament autònom i en definitiva,  

de reafirmar la seva autoestima. 

• La música com a paradís lúdic, fomenta un clima escolar gratificant de plaer i 

entreteniment que afavoreix la imitació, la imaginació, la creativitat, el 

desenvolupament d’habilitats per interioritzar activitats, valors, normes de 

cooperació i socialització. 

Pel que fa al segon dels objectius específics d’aquest treball, esmentar que m’ha 

decebut  apropar-me a l’aportació real de la música en la formació de l’infant. He 

descobert que l’assignatura de música als centres estudiats, te una assignació horària 

de 45’  setmanals que en realitat es redueixen a 30’ ja que, en la majoria dels casos no 

s’imparteix a la mateixa aula on treballen habitualment els infant i es perd molt de 

temps amb els desplaçaments. A banda d’aquesta activitat pròpiament musical, les 

diferents tutores preguntades, només fan servir la música a l’assemblea d’inici del dia 

com a rutina i no sempre. M’ha encantat descobrir que al CEIP Puigdenvalls es du a 

terme un projecte musical a nivell de centre que consisteix a fomentar la música 

clàssica. La idea és aprofitar el fil musical del centre i mostrar cada dia en l’arribada i 

en la sortida una obra clàssica rellevant. Si bé és cert que la majoria de dies, no sonava 

res o es sentia poc. Al CEIP l’Urgell de Sant Josep, he descobert una gran afició per 
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part dels infants d’edats primerenques així com un profund respecte cap a la música 

per part de les famílies,  motivada per la important feina que allà fan els mestres de 

música amb contínues actuacions públiques. 

Respecte a l’últim dels objectius específics marcats a l’inici del projecte, observar i 

reflexionar la resposta dels alumnes davant la meva proposta pedagògica, esmentar 

que he pogut posar-la en pràctica (la qual cosa semblava quasi impossible degut a la 

poca disponibilitat temporal)  gràcies a la participació del CEI TEYSA( centre 

autoritzat i subvencionat per la Conselleria d’Educació Valenciana) i dels dos centres 

de què disposa a la ciutat de València: TEYSA ARAGÓN al carrer Santa Rosa 3 i 

TEYSA CÍSCAR al carrer Císcar 58/60. La col·laboració per part de les docents ha 

estat fonamental per poder recollir una mínima informació del funcionament del 

recurs i així millorar-lo amb el feedback rebut (A l’annex II es recullen els resultats de 

les diferents rúbriques obtingudes). He pogut observar que els enllaços d’algunes 

obres no funcionaven correctament dificultant la trobada de les cançons i per tant, he 

hagut de modificar-los o fins i tot en alguns casos, de canviar la proposta per una altra 

de millor audició. Una altra dificultat que m’he trobat ha estat el fet que no a totes les 

aules disposaven d’accés a internet. Aquesta dificultat la vàrem resoldre baixant 

prèviament a la realització de les activitats, les músiques proposades. Les docents 

m’han fet veure que en definitiva els hi ha agradat molt el recurs, que els hi facilita la 

presentació del contingut a treballar i consideren els hi ajuda a assolir-lo millor. Pel 

que fa a les famílies, ha estat gratificant veure l’acollida rebuda i molt motivador 

descobrir la implicació en l’educació dels seus fills. Respecte a l’equip directiu, he 

obtingut consells que considero de gran validesa com ara ampliar el ventall d’oferta 

d’obres a escoltar per a cada contingut degut a que els continguts es treballen a llarg 

termini i no nomes en una única sessió.  

Per últim esmentar que la realització d’aquest treball m’ha fet assolir de forma pràctica 

una sèrie de competències que al llarg del Grau d’Educació Infantil hem intentat aplicar: 

• saber ser (competències personals- relacionals):��� 

 El fet d’haver de realitzar aquest important treball amb una considerable limitació 

temporal deguda a la sol·licitud per la meva part de la convocatòria anticipada, ha fet 
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que pugui desenvolupar un autoconcepte professional positiu i ajustat, ja que vaig haver 

de ser conscient de les meves limitacions al respecte. Per tal de superar-les he hagut de 

fer un important treball reflexiu cercant altres vies de focalitzar les meves idees prèvies 

per tal d’adaptar-me a la situació. 

• saber sabre (competències acadèmic- disciplinaries): 

No podia dur a terme aquest projecte sense un estudi en profunditat de les repercussions 

de la música en el procés formatiu integral de l’infant, per la qual cosa vaig treballar 

molt l‘apartat del marc teòric amb la intenció d’enriquir el meu aprenentatge i poder així 

treure el màxim partit a tot allò que trobés publicat que tingués relació amb la qüestió 

que m’ocupava. Al llarg del Grau he après tots els contingut conceptuals que són 

necessaris per reconèixer el desenvolupament i necessitats de la primera infància i 

aquesta ha estat una oportunitat única per relacionar la teoria amb la pràctica. 

De la mateixa manera, la realització de la proposta didàctica m‘ha donat l‘oportunitat de 

fomentar la meva capacitat d’analitzar els diferents contextos amb una visió crítica i 

constructiva dels models organitzatius i contextos educatius actuals tot i que existeixen 

limitacions al respecte per la mancança d’adaptació a les noves tecnologies d’alguns 

centres. És per aquesta raó que la reflexió va ser un factor fonamental per poder 

comprendre la situació i completar la tabla fonamental del recurs didàctic plantejat. 

• saber fer ( competències professionals):��� 

Per tal de dur a terme aquest treball de forma efectiva he portat a la pràctica les meves 

competències professionals adaptades a cada situació que m’he trobat. Així he pogut  

desenvolupar tècniques i estratègies de comunicació, tant de forma oral com de forma 

escrita, a l’hora de posar-me en contacte amb els diferents centres, les docents i els 

equips directius. Tanmateix he pogut desenvolupar la capacitat per analitzar el 

funcionament de les escoles d’Educació Infantil adquirint una capacitat en aprenentatge 

autònom. I per últim, he tingut la possibilitat de desenvolupar les meves destreses en 

l’àmbit de les noves tecnologies creant la pàgina 

http://deliabrave.wixsite.com/musicaieducacio la qual cosa m’ha permès compartir el 

resultat d’aquest treball i concloure així aquest projecte d’una manera molt més 

completa. 
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Per finalitzar aquest treball fi de grau vull esmentar que l’elaboració de la proposta 

didàctica que aquí desenvolupo m’ha permès fomentar la meva capacitat per observar, 

analitzar i documentar els procés educatiu amb un treball reflexiu i investigador amb la 

finalitat absoluta de millorar la tasca docent. Ha estat tota una experiència enriquidora i 

molt significativa que m’ha permès tanmateix desenvolupar totes les competències 

adquirides al llarg del estudis de Grau. 
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9. ANNEXOS:  

ANNEX I ENTREVISTES A DOCENTS: 

 

Nº1. Entrevista a un mestre: María Teresa Portolés García 

 

1. ESPECIALITAT : Mestra de primària, d’infantil i música. Directora i gerent del CEI 

TEYSA de València. 

2.  QUÈ PENSES QUE LI APORTA A UN INFANT L’EDUCACIÓ MUSICAL? tot 

3. ETS PARTIDARI D’IMPARTIR MÚSICA A L’AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL 

O CONSIDERES QUE HA DE SER EL TUTOR QUI HO DUGUI A TERME? A mi 

m’agrada fer-ho, però penso que si tots els mestres d’infantil tinguessin una bona 

formació musical, podria fer-ho qualsevol. 

5. QUINES SON LES PRINCIPALS DIFICULTATS AMB LES QUALS ES TROBA 

UN MESTRE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ MUSICAL DINS L’AULA? Falta de 

recursos 

6. QUANT DE TEMPS CONSIDERES QUE S’HAURIA DE DEDICAR A LA 

MÚSICA SETMANALMENT? 5h 

7. QUINA OPINIÓ ET MEREIX LA PROPOSTA PLANTEJADA? M’ha agradat molt, 

penso que és una manera d’enriquir el procés d’E/A. 

8. COM T’HAS SENTIT EN DUR-LA A TERME? Primerament còmode perquè  

m’encanta la música i una mica amb dubtes pel que fa a l’ús tecnològic perquè no ho 

domino tant. 

9. PENSES QUE ÉS UN RECURS EFICIENT EN QUANT A MILLORAR 

L’APRENENTATGE DE L’INFANT? I tant! 

10. COM MILLORARIES AQUESTA PROPOSTA? Tal vegada afegint més obres per 

a cada contingut. 

Nº2. Entrevista a un mestre: MºVICTORIA RUBIO NAVARRO 
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1. ESPECIALITAT : Psicòloga i mestra d’infantil al CEI TEYSA de València. 

2.  QUÈ PENSES QUE LI APORTA A UN INFANT L’EDUCACIÓ MUSICAL? 

Sensibilitat, autonomia, creativitat, sociabilitat... 

3. ETS PARTIDARI D’IMPARTIR MÚSICA A L’AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL 

O CONSIDERES QUE HA DE SER EL TUTOR QUI HO DUGUI A TERME? Jo crec 

que depèn del nivell. Als grups d’edats primerenques millor que sigui el propi tutor i 

segons creixen estaria bé un especialista que sempre pot aportar més. 

5. QUINES SON LES PRINCIPALS DIFICULTATS AMB LES QUALS ES TROBA 

UN MESTRE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ MUSICAL DINS L’AULA? No se, 

però tal vegada la mancança de certs recursos. 

6. QUANT DE TEMPS CONSIDERES QUE S’HAURIA DE DEDICAR A LA 

MÚSICA SETMANALMENT? 3 hores 

7. QUINA OPINIÓ ET MEREIX LA PROPOSTA PLANTEJADA? Em sembla molt 

interessant 

8. COM T’HAS SENTIT EN DUR-LA A TERME? M’ha agradat, és prou fàcil ja que 

incorpora els enllaços que directament t’envien a les cançons. 

9. PENSES QUE ÉS UN RECURS EFICIENT EN QUANT A MILLORAR 

L’APRENENTATGE DE L’INFANT? Crec que sí, que els infants assimilen millor tot 

allò que els hi presentem significativament i contextualitzat. 

10. COM MILLORARIES AQUESTA PROPOSTA? Amb més exemples d’obres epr a 

cada recurs. 
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ANNEX II RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ: 

 

1-Educadora i co-directora del CEI TEYSA Aragón: MARTA SAYAS PASTOR 

Nivell impartit: 0-1 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

POC ADEQUAT 
 

0 punts 

ADEQUAT 
 

1 punt 

MOLT ADEQUAT 
 

2 punts 

EXCEL·LENT 
 

3 punts 
Eficàcia de 
motivació de la 
proposta 

La proposta és 
purament formal 

La proposta 
es relaciona 
amb pocs 
interessos 
dels infants 

La proposta està 
connectada amb 
alguns interessos 
dels infants. 

La proposta està molt 
connectada amb els 
interessos dels infants 
(3 punts) 

Eficàcia 
cognoscitiva de la 
proposta 

Aquest recurs no 
ajuda a 
desenvolupa en 
l’alumne cap 
competència 
bàsica.  

Aquest 
recurs ajuda 
a 
desenvolupa
r en 
l’alumne 
poques 
competèncie
s bàsiques 

Aquest recurs ajuda 
a desenvolupar en 
l’alumne 
competències 
bàsiques 
(2 punts) 

Aquest recurs 
desenvolupa en 
l’alumne moltes 
competències 
bàsiques. 
 

Connexió del 
recurs amb el 
currículum de la 
matèria per al 
qual està 
dissenyat  
 

El recurs no te 
relació amb el 
currículum 
 

El recurs te 
molt poca 
relació amb 
el 
currículum 

El recurs te relació 
amb el currículum 

El recurs te molta 
relació amb el 
currículum 
(3 punts) 

Claredat del 
procés de 
realització. 

El procés no 
s’indica 
clarament. 

Falta 
informació 
en el procés 
de la 
proposta 

El recurs te un 
procés de 
realització prou clar 
(2 punts) 

Cada passa del procés 
està indicada amb 
claredat 

Qualitat de la 
proposta 

La proposta 
manca de les 
estratègies i les 
eines 
d’organització 
necessàries per 
dur-lo a terme. 

Les 
estratègies i 
les eines 
d’organitzaci
ó son 
escasses per 
assegurar 
l’èxit en els 
resultats. 

La proposta disposa 
d’algunes eines i 
estratègies 
d’organització. 
(2 punts) 

La proposta disposa 
de prou estratègies i 
eines d’organització 
com per a dur-la a 
terme amb garantia 
d’èxit. 

Importància i 
qualitat dels 
recursos. 

Els recursos 
aportats no son 
suficients. Els 
enllaços resulten 
insubstancials. 

Hi ha pocs 
recursos que 
connecten 
amb les 
necessitats 
de la 
proposta. Els 
enllaços no 
condueixen 
fàcilment a 
la 
informació. 

Hi ha molts 
recursos que 
connecten amb la 
informació que es 
necessita. Alguns 
enllaços resulten 
d’ajuda. 
(2 punts) 

Tots els recursos 
aportats connecten 
amb les necessitats de 
la proposta. Els 
enllaços 
proporcionen 
informació 
significativa. 
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TOTAL 14/ 18 
 

2-Educadora del CEI TEYSA Aragón: MARIA GARCÍA FETRER 

Nivell impartit: 1-2 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

POC ADEQUAT 
 

0 punts 

ADEQUAT 
 

1 punt 

MOLT ADEQUAT 
 

2 punts 

EXCEL·LENT 
 

3 punts 
Eficàcia de 
motivació de la 
proposta 

La proposta és 
purament formal 

La proposta 
es relaciona 
amb pocs 
interessos 
dels infants 

La proposta està 
connectada amb 
alguns interessos 
dels infants. 
(2 punts) 

La proposta està molt 
connectada amb els 
interessos dels infants 
 

Eficàcia 
cognoscitiva de la 
proposta 

Aquest recurs no 
ajuda a 
desenvolupa en 
l’alumne cap 
competència 
bàsica.  

Aquest 
recurs ajuda 
a 
desenvolupa
r en 
l’alumne 
poques 
competèncie
s bàsiques 

Aquest recurs ajuda 
a desenvolupar en 
l’alumne 
competències 
bàsiques 
(2 punts) 

Aquest recurs 
desenvolupa en 
l’alumne moltes 
competències 
bàsiques. 
 

Connexió del 
recurs amb el 
currículum de la 
matèria per al 
qual està 
dissenyat  
 

El recurs no te 
relació amb el 
currículum 
 

El recurs te 
molt poca 
relació amb 
el 
currículum 

El recurs te relació 
amb el currículum 

El recurs te molta 
relació amb el 
currículum 
(3 punts) 

Claredat del 
procés de 
realització. 

El procés no 
s’indica 
clarament. 

Falta 
informació 
en el procés 
de la 
proposta 

El recurs te un 
procés de 
realització prou clar 
(2 punts) 

Cada passa del procés 
està indicada amb 
claredat 

Qualitat de la 
proposta 

La proposta 
manca de les 
estratègies i les 
eines 
d’organització 
necessàries per 
dur-lo a terme. 

Les 
estratègies i 
les eines 
d’organitzaci
ó son 
escasses per 
assegurar 
l’èxit en els 
resultats. 

La proposta disposa 
d’algunes eines i 
estratègies 
d’organització. 
(2 punts) 

La proposta disposa 
de prou estratègies i 
eines d’organització 
com per a dur-la a 
terme amb garantia 
d’èxit. 

Importància i 
qualitat dels 
recursos. 

Els recursos 
aportats no son 
suficients. Els 
enllaços resulten 
insubstancials. 

Hi ha pocs 
recursos que 
connecten 
amb les 
necessitats 
de la 
proposta. Els 
enllaços no 
condueixen 
fàcilment a 
la 
informació. 

Hi ha molts 
recursos que 
connecten amb la 
informació que es 
necessita. Alguns 
enllaços resulten 
d’ajuda. 
(2 punts) 

Tots els recursos 
aportats connecten 
amb les necessitats de 
la proposta. Els 
enllaços 
proporcionen 
informació 
significativa. 

TOTAL 13/ 18 
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3-Psicòloga i Educadora del CEI TEYSA Aragón: MªVICTORIA RUBIO 

NAVARRO 

Nivell impartit: 2-3 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

POC ADEQUAT 
 

0 punts 

ADEQUAT 
 

1 punt 

MOLT ADEQUAT 
 

2 punts 

EXCEL·LENT 
 

3 punts 
Eficàcia de 
motivació de la 
proposta 

La proposta és 
purament formal 

La proposta 
es relaciona 
amb pocs 
interessos 
dels infants 

La proposta està 
connectada amb 
alguns interessos 
dels infants. 

La proposta està molt 
connectada amb els 
interessos dels infants 
(3 punts) 

Eficàcia 
cognoscitiva de la 
proposta 

Aquest recurs no 
ajuda a 
desenvolupa en 
l’alumne cap 
competència 
bàsica.  

Aquest 
recurs ajuda 
a 
desenvolupa
r en 
l’alumne 
poques 
competèncie
s bàsiques 

Aquest recurs ajuda 
a desenvolupar en 
l’alumne 
competències 
bàsiques 
 

Aquest recurs 
desenvolupa en 
l’alumne moltes 
competències 
bàsiques. 
(3 punts) 

Connexió del 
recurs amb el 
currículum de la 
matèria per al 
qual està 
dissenyat  
 

El recurs no te 
relació amb el 
currículum 
 

El recurs te 
molt poca 
relació amb 
el 
currículum 

El recurs te relació 
amb el currículum 

El recurs te molta 
relació amb el 
currículum 
(3 punts) 

Claredat del 
procés de 
realització. 

El procés no 
s’indica 
clarament. 

Falta 
informació 
en el procés 
de la 
proposta 

El recurs te un 
procés de 
realització prou clar 
(2 punts) 

Cada passa del procés 
està indicada amb 
claredat 

Qualitat de la 
proposta 

La proposta 
manca de les 
estratègies i les 
eines 
d’organització 
necessàries per 
dur-lo a terme. 

Les 
estratègies i 
les eines 
d’organitzaci
ó son 
escasses per 
assegurar 
l’èxit en els 
resultats. 

La proposta disposa 
d’algunes eines i 
estratègies 
d’organització. 
(2 punts) 

La proposta disposa 
de prou estratègies i 
eines d’organització 
com per a dur-la a 
terme amb garantia 
d’èxit. 

Importància i 
qualitat dels 
recursos. 

Els recursos 
aportats no son 
suficients. Els 
enllaços resulten 
insubstancials. 

Hi ha pocs 
recursos que 
connecten 
amb les 
necessitats 
de la 
proposta. Els 
enllaços no 
condueixen 
fàcilment a 
la 
informació. 

Hi ha molts 
recursos que 
connecten amb la 
informació que es 
necessita. Alguns 
enllaços resulten 
d’ajuda. 
(2 punts) 

Tots els recursos 
aportats connecten 
amb les necessitats de 
la proposta. Els 
enllaços 
proporcionen 
informació 
significativa. 
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TOTAL 14/ 18 
 

4-Educadora i co-directora del CEI TEYSA Ciscar: CARMEN PENADÉS 

MANZANARES 

Nivell impartit: 2-3 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

POC ADEQUAT 
 

0 punts 

ADEQUAT 
 

1 punt 

MOLT ADEQUAT 
 

2 punts 

EXCEL·LENT 
 

3 punts 
Eficàcia de 
motivació de la 
proposta 

La proposta és 
purament formal 

La proposta 
es relaciona 
amb pocs 
interessos 
dels infants 

La proposta està 
connectada amb 
alguns interessos 
dels infants. 

La proposta està molt 
connectada amb els 
interessos dels infants 
(3 punts) 

Eficàcia 
cognoscitiva de la 
proposta 

Aquest recurs no 
ajuda a 
desenvolupa en 
l’alumne cap 
competència 
bàsica.  

Aquest 
recurs ajuda 
a 
desenvolupa
r en 
l’alumne 
poques 
competèncie
s bàsiques 

Aquest recurs ajuda 
a desenvolupar en 
l’alumne 
competències 
bàsiques 
(2 punts) 

Aquest recurs 
desenvolupa en 
l’alumne moltes 
competències 
bàsiques. 
 

Connexió del 
recurs amb el 
currículum de la 
matèria per al 
qual està 
dissenyat  
 

El recurs no te 
relació amb el 
currículum 
 

El recurs te 
molt poca 
relació amb 
el 
currículum 

El recurs te relació 
amb el currículum 

El recurs te molta 
relació amb el 
currículum 
(3 punts) 

Claredat del 
procés de 
realització. 

El procés no 
s’indica 
clarament. 

Falta 
informació 
en el procés 
de la 
proposta 

El recurs te un 
procés de 
realització prou clar 
(2 punts) 

Cada passa del procés 
està indicada amb 
claredat 

Qualitat de la 
proposta 

La proposta 
manca de les 
estratègies i les 
eines 
d’organització 
necessàries per 
dur-lo a terme. 

Les 
estratègies i 
les eines 
d’organitzaci
ó son 
escasses per 
assegurar 
l’èxit en els 
resultats. 
(1 punt) 

La proposta disposa 
d’algunes eines i 
estratègies 
d’organització. 
 

La proposta disposa 
de prou estratègies i 
eines d’organització 
com per a dur-la a 
terme amb garantia 
d’èxit. 

Importància i 
qualitat dels 
recursos. 

Els recursos 
aportats no son 
suficients. Els 
enllaços resulten 
insubstancials. 

Hi ha pocs 
recursos que 
connecten 
amb les 
necessitats 
de la 
proposta. Els 
enllaços no 
condueixen 
fàcilment a 

Hi ha molts 
recursos que 
connecten amb la 
informació que es 
necessita. Alguns 
enllaços resulten 
d’ajuda. 
 

Tots els recursos 
aportats connecten 
amb les necessitats de 
la proposta. Els 
enllaços 
proporcionen 
informació 
significativa. 
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la 
informació. 
(1 punt) 

TOTAL 12/ 18 
 

5-Educadora del CEI TEYSA Císcar: PILAR GARCÍA-TREJO MIGUEL 

Nivell impartit: 2-3 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

POC ADEQUAT 
 

0 punts 

ADEQUAT 
 

1 punt 

MOLT ADEQUAT 
 

2 punts 

EXCEL·LENT 
 

3 punts 
Eficàcia de 
motivació de la 
proposta 

La proposta és 
purament formal 

La proposta 
es relaciona 
amb pocs 
interessos 
dels infants 

La proposta està 
connectada amb 
alguns interessos 
dels infants. 
 

La proposta està molt 
connectada amb els 
interessos dels infants 
(3 punts) 

Eficàcia 
cognoscitiva de la 
proposta 

Aquest recurs no 
ajuda a 
desenvolupa en 
l’alumne cap 
competència 
bàsica.  

Aquest 
recurs ajuda 
a 
desenvolupa
r en 
l’alumne 
poques 
competèncie
s bàsiques 

Aquest recurs ajuda 
a desenvolupar en 
l’alumne 
competències 
bàsiques 
(2 punts) 

Aquest recurs 
desenvolupa en 
l’alumne moltes 
competències 
bàsiques. 
 

Connexió del 
recurs amb el 
currículum de la 
matèria per al 
qual està 
dissenyat  
 

El recurs no te 
relació amb el 
currículum 
 

El recurs te 
molt poca 
relació amb 
el 
currículum 

El recurs te relació 
amb el currículum 

El recurs te molta 
relació amb el 
currículum 
(3 punts) 

Claredat del 
procés de 
realització. 

El procés no 
s’indica 
clarament. 

Falta 
informació 
en el procés 
de la 
proposta 

El recurs te un 
procés de 
realització prou clar 
(2 punts) 

Cada passa del procés 
està indicada amb 
claredat 

Qualitat de la 
proposta 

La proposta 
manca de les 
estratègies i les 
eines 
d’organització 
necessàries per 
dur-lo a terme. 

Les 
estratègies i 
les eines 
d’organitzaci
ó son 
escasses per 
assegurar 
l’èxit en els 
resultats. 

La proposta disposa 
d’algunes eines i 
estratègies 
d’organització. 
(2 punts) 

La proposta disposa 
de prou estratègies i 
eines d’organització 
com per a dur-la a 
terme amb garantia 
d’èxit. 

Importància i 
qualitat dels 
recursos. 

Els recursos 
aportats no son 
suficients. Els 
enllaços resulten 
insubstancials. 

Hi ha pocs 
recursos que 
connecten 
amb les 
necessitats 
de la 
proposta. Els 
enllaços no 
condueixen 
fàcilment a 

Hi ha molts 
recursos que 
connecten amb la 
informació que es 
necessita. Alguns 
enllaços resulten 
d’ajuda. 
 

Tots els recursos 
aportats connecten 
amb les necessitats de 
la proposta. Els 
enllaços 
proporcionen 
informació 
significativa. 
(3 punts) 
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la 
informació. 

TOTAL 15/ 18 
 


