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Aquest estudi es realitza per la gran importància que presenta el joc dins la música. Hi ha 

molt poca conscienciació per part del docent en que la música s'ha de treballar d'una manera molt 

pràctica, i quan dic pràctica no vull dir que es dediquin a aprendre a tocar la flauta amb tot el  

període d'escolaritat. Un infant té sis anys per aprendre de la música, no aprendre música, ja que la 

música està constantment al nostre abast i en tot moment sonant. La naturalesa té un paper molt  

important,  ja  que  la  música  prové  d'aquesta,  la  creació  d'instruments  de  coses  naturals  i 

posteriorment creat per l'home a partir de materials naturals. Per això hem de retornar a la pràctica 

de la música mitjançant el joc i tot el que engloba a les danses i expressió corporal, ja que s'ha 

perdut molt el no treballar amb el cos tot tipus de característiques que ens aporta la música i el que 

podem fer amb ell. 

Paraules clau: joc, música, naturals, danses

This study realises  for the big importance that presents the game in the musician. There is a  

lot little awareness for part of the teacher in that the musician has to work  of a very practical way, 

and when say practical do not mean that they devote  to learn to touch the flute with all the period  

of school. A child is six years old to learn of the musician, not learning musician, since the musician 

is constantly to our scope and at all times sounding. The nature has a very important paper, since the 

musician comes of this, the creation of instruments of natural things and later created for the man 

from natural materials. Therefore we have to return in all but name of the musician by means of the 

game and all what has to see to the dances and corporal expression, since it has lost  a lot the not  

working with the body everything type of characteristic that contributes us the musician and what 

can do with him.
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1. Introducció

  Primer de tot, dir que l'assignatura de música, qui digui que és una assignatura maria, podria 

dir que qualsevol assignatura podria ser assignada com aquesta de la manera en que s'imparteix. 

Moltes vegades donam aquesta referència, a assignatures que no l'hi donam molta importància de 

manera de conceptes, i com fa molts d'anys l'educació artística i musical és una d'aquestes valorades 

com a tal. Actualment ens estan destruint aquesta matèria al qual el govern que tenim no en vol ni  

sentir  parlar  dins  un  centre  escolar  i  moltes  escoles  ja  han  iniciat  aquest  procés  de  suprimir 

l'educació  musical  per  això  parlaré  de  la  gran  importància  que  recau  sobre  un  infant  i  les 

potencialitats que ens pot oferir, cosa que una persona no formada amb aquest àmbit difícilment 

podrà entendre aquesta necessitat. 

La música és una manera de viure, una manera de comprendre molts d'estats d'ànims, una 

manera de conèixer a les persones i fins i tot és una manera de transmetre moltes coses. A un centre 

quan es parla de música i el seu procés d'aprenentatge, es pensa amb les formes de les figures  

musicals, les seves característiques i les seves equivalències dins un mon que algú ha introduït per 

fer una millor comprensió dins l'espai del temps. Però, la música,  no és simplement conceptes 

teòriques, és molt més que això ja que la majoria de docents es centre massa amb la guia docent i a 

molts de centres la filosofia varia, que és el que hauríem d'aconseguir. No realitzar la música com a 

assignatura teòrica sinó com la música com un joc. 

 Realitzant música com a joc, impartim moltes altres coses que tenir al grup asseguts a una 

taula i amb un paper apuntant equivalències i definicions. En el període d'escolarització de 6 a 12 

anys, s'ha de potenciar molt la música, ja que és una etapa de la vida en que els nins tenen la veu 

dolça per cantar i és l'instrument que tots nosaltres tenim en tot moment. Mitjançant el joc, els nins  

poden arribar a gaudir mentre un aprèn i arriben a tenir una motivació per aprendre més coses sobre 

aquesta assignatura. El problema és que la majoria de mestres de música aborden l'assignatura amb 

masses continguts teòrics o d'una forma molt  passiva en que els  infants poden arribar a agafar 

mania en aquesta assignatura perquè no són capaços de tocar la flauta, com si fos primordial acabar 

l'escolaritat aprenent a tocar un instrument.
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2. Objectius del treball

Els objectius d'aquest treball són:

• Donar més importància al joc dins la metodologia d'aprenentatge dins l'educació musical.

• Estimular a educar d'una manera activa de forma manipuladora i vivencial.

• Veure que no importa el llibre com a mitjà per transmetre coneixements.

• Recordar el que anomenaven els gran pedagogs de l'educació musical i comparar-los.

• Conscienciar de la gran importància que té el joc dins l'educació musicalment.

• Recopilar una bateria de jocs, com a recursos per ensenyar música.

• Presentar una programació de com empraríem el joc dins una sessió.
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3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball

Per començar s'ha fet  un anàlisis  personal i individual de les mancances que hi ha dins 

l'àmbit de l'educació musical i m'he donat que el propi error és la mateixa formació. Amb aquest pla 

de Bolonya, hi ha una assignatura general de música i dues de menció, els qui opten per fer-ho, però 

no donen per tenir una amplitud de recursos per ensenyar als infants, ja que el que s'ha donat han 

estat coneixements i no recursos. Amb el pla antic podríem haver sortit  millor preparats ja que 

cursaves tres anys dedicant-te a la música per complet, per aquesta raó nosaltres ens hem de formar 

més pel nostre compte i per les nostres necessitats. Per això en el meu cas apreciar que el joc en 

l'educació musical és molt  important per aprendre i  poder tenir  una actitud positiva de caràcter 

musical. 

Com que nosaltres encara no sabem quin és el  proces que té l'infant per interioritzar la 

música es fa una petita recerca de com evolucionen els infants en l'educació musical i extreim un 

quadre cronològic en que ens podem basar sobre les característiques de les capacitats musicals que 

poden presentar dels zero als disset anys. Podrem veure que la majoria de coses es poden presentar 

mitjançant el joc per després interioritzar-ho d'una altre manera que no sigui el joc, ja que el que 

parlam és de presentar les coses d'una forma activa i no passiva, i en arribar a la interiorització tot 

sigui molt més senzill.

Quan s'ha detectat aquesta mancança, del joc dins les aules, m'he documentat dels diferents 

mètodes pedagògics més importants que hi ha hagut en la història de la música . Puc extreure que, 

mitjançant el joc, pots aprendre molt més que amb un llibre i fins i tots les coses que s'intenten fer 

en paper no són continguts per fer-ho d'aquesta manera. Per això s'extraurà la informació rellevant 

de cada mètode relacionat amb el joc realitzant una síntesis del que realment és important i possible 

d'emprar dins una aula.

A continuació hem ve la necessitat de saber el que diu el currículum de les Illes Balears i la  

nova  Llei  Orgànica  per  a  la  Millora  de  la  Qualitat  Educativa  i  el  que  menciona  sobre  educar 

musicalment a través del joc. Una vegada comprovat, hi ha una reflexió sobre el que s'està establint 

a les escoles i les coses que s'han d'inculcar en tota l'escolaritat. Per això anam al següent punt que 

és el de reflexionar el meu període de practiques i que és el que realment m'ha aportat aquests dos 

mesos i tots els recursos que he pogut aprendre.

Per finalitzar presentar una petita unitat didàctica per fer veure com és possible inculcar 

molts  de  coneixements  a  través  del  joc.  Tant  parlant  d'aspectes  d'oïda,  com  reproduccions 

d'instruments o com són les danses i balls.
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4. Estructura i desenvolupament dels continguts.  
4.1. Etapes del desenvolupament evolutiu del nin en l'Educació Musical.

La primera etapa de totes que un infant rep alguna de música és quan està en primera etapa 

del fetus, ja que quan estam dins el ventre de la mare ja percebem el que és la música, el nostre 

sentit d'atenció ja està activat. Segons tres autors Papousek, M. , Fridman, R.  i Tafuri, J. diuen que 

“en l'etapa prenatal ja hi ha els primer estadis de desenvolupament s'inicia a confirmar respostes 

motrius d'atenció i sonors a estímuls musicals”. D'aquesta manera l'infant ja comença a interioritzar 

i percebre qualsevol cosa relacionat amb el so, tant la música com la veu que pot sentir fora de la  

panxa.  Per  aquesta  raó  és  tant  important  ja  desenvolupar  activitats  musicals  ja  que  es  creen 

sensacions, que està demostrat, en que l'infant pot desenvolupar unes reaccions si està en contacte 

amb diferents estils o intensitats que l'hi podem proporcionar. Així hi tot està demostrat que una 

vegada han nascut poden desenvolupar diferents reaccions a la música exposada quan era dins la 

panxa de la mare, per això podem dir que l'infant no el ve de nou una vegada que ho sent en el món 

exterior. 

Schuter- Dyson,R. i Gabriel, C. varen dissenyar una quadre cronològic en que ens podem 

basar sobre les característiques de les capacitats musicals que poden presentar dels zero als disset 

anys: “0-1 Reacciona als sons.

1-2 Realitza música espontàniament.

2-3 Comença a reproduir frases de cançons conegudes.

3-4 Concep el pla general d'una melodia i podria desenvolupar l'oïda absolut 

si estudia un instrument.

4-5 Pot discriminar registres d'altures i pot reproduir, per imitació, ritmes 

simples.

5-6 Compren fort/fluix i pot discriminar “igual” de “diferent” en esquemes 

melòdics o ritmes senzills.

6-7 Progressos en el cant afinat: percep millor la música tonal que la atonal.

7-8 Percep consonància i dissonància.

8-9 Millora en les tasques rítmiques.

9-10 Millora en la percepció rítmica i en la memòria melòdica: percep 

melodies a dues veus. Sentit de la cadència.

10-11 Comença a establir-se el sentit harmònic i certa apreciació de 

punts àlgids de la música.

11-17 Desenvolupament de l'apreciació, tant cognitivamente com en la 

resposta emocional.”
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Per aquesta raó és tant important inculcar la música des de molt petit, ja que sempre seran 

unes  facilitats  per  el  seu  futur.  El  reconeixement  de  sons,  ritmes,  altures...  totes  una  sèrie  de 

característiques musicals en que un infant inconscientment pot anar reproduint o assimilant, al llarg 

d'un procés, per després ja tenir-ho interioritzat. Per això el període més important de tots és el que 

compleix dels sis anys fins els dotze, ja que arriben a tenir aquelles habilitats relacionades amb el  

ritme i la melodia. 

El joc, en aquest període, és molt més important que qualsevol altre pràctica que podem 

desenvolupar teòricament, ja que en aquesta edat la importància del joc és totes les coses que pots 

realitzar sense haver de posar un nom a les coses. Un infant no té perquè saber solfeig per fer 

música, el que ha de comprendre és l'ordre que dur i la coherència que ha de comportar per realitzar 

música. 

Per  Gianni, C. diu que: 

“Hay expertos en la actividad de secuenciar músicas para las distintas

etapas evolutivas de los chicos y hay expertos en destruirlas: son los

chicos.”

Amb això el que es vol dir és que hi haurà coses que tindrem programades per realitzar a un 

curs  o  cicle,  però  que  probablement  aquells  infants  no  estiguin  capacitats  per  realitzar-ho  o 

viceversa,  ja que moltes vegades,  coses que estan programades per un curs superior,  moltes es 

poden realitzar a cursos inferiors. Per això hem de tenir clar la base, els coneixements previs, dels 

infants  i  ser  una  mica  ells  qui  marquin  les  pautes,  això  no  vol  dir  que  no  hi  ha  d'haver  una 

programació, sinó que s'ha de realitzar una programació flexible per en qualsevol moment poder 

anant modificant atenent a les necessitats dels infants i les seves motivacions. 
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4.2  Història de la música mitjançant els pedagogs més importants que han treballat 

amb la música.

◦ Mètode Dalcroze   

Emilio Dalcroze (1865 - 1959), és un pedagog i compositor suïs, en el qual s'oposava als  

exercicis  mecànics sobre l'aprenentatge de la  música per  que va idear  una sèrie  d'activitats  per 

l'educació de l'oïda i per el desenvolupament de la percepció del ritme a través del moviment. Amb 

aquest propòsit realitzava que havien de marcar el compàs amb els braços i donar passes d'acord 

amb el valor de les notes, m'entres ell improvisava amb el piano. Va arribar a les conclusions que el 

cos humà té la capacitat de produir moviments rítmics, tradueix el ritme en moviment i d'aquesta 

manera  pot  identificar-.se  amb  els  sons  musicals  i  experimentar-los  d'una  manera  intrínseca. 

Dalcroze va aconseguir que els seus alumnes  poguessin realitzar els accents, pauses, acceleracions, 

crescendos o contrasts rítmics, mitjançant la pràctica del joc. 

◦ Mètode Ward  

Justine Bayard Ward ( 1879 - 1975) el seu mètode centra el seu treball en la música cantada i 

en els tres elements que considera centra: control de la veu, afinació i precisió. En el seu mètode hi 

ha un petita apartat que per ell deixa a l'infant desenvolupar la imaginació i el poder expressiu de 

cada un d'ells, com també despertar les seves capacitats, la curiositat  i  estimular el seu interès.  

Mitjançant el joc, Justine ho desenvolupa per aconseguir el desenvolupament de l'oïda, es planteja 

una serie de jocs melòdics on els infants han de reconèixer les notes anunciades. 

◦ Mètode Kodaly   

Zoltán Kodaly (1882 -1967), compositor, pedagog, musicòleg i folklorista hongarès. El seu 

mètode està  basat  fonamentalment  en  la  pràctica  de cançons  del  seu propi  folklore,  ordenades 

metodològicament, així com a danses. Ell donava molt importància al solfeig musical, per aquesta 

raó va estar estudiant quina era la millor manera de poder anar impartint de forma ordenada les 

notes musicals. Una altre eina que va realitzar per impartir el solfeig d'una manera més atractiva va 

ser la fonomímia, consisteix en un sistema de lectura de les notes mitjançant la forma i posició on 

estigui la mà. 
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◦ Mètode Willems  

Edgar Willems (1890 - 1978), destaca en el seu mètode els principis vitals del ser humà, com 

són la veu, el moviment musical i principalment per ell hi ha dos tipus d'educació musical, una és  

aprendre  a  escoltar  i  a  apreciar  la  música,  i  l'altre  ensenya  a  practicar-la.  Els  seus  objectius 

principalment  és  formar  musicalment  als  nins,  realitzar  el  proces  d'ensenyament  aprenentatge 

mitjançant metodologies amb mitjans naturals i vius, desenvolupar la imaginació creadora i la seva 

expressivitat, com també la seva sensibilitat auditiva i el sentit rítmic.

◦ Mètode Orff  

Carl Orff (1892 – 1982),  la seva pedagogia està basada en l'activitat un aprenentatge actiu. 

Com a base del seu mètode predomina tres punts importants que són els ritmes del llenguatge, la 

cèl·lula generadora del ritme i de la música la paraula parlada. Per això la seva base la té en la triple 

activitat de la paula, el so i el moviment. El seu objectiu és assolir la participació activa dels nins 

mitjançant l'ocupació dels elements musicals i l'audició activa d'una manera progressiva per arribar 

a desenvolupar i adquirir la capacitat d'apreciar i comprendre la música. 

Carl  enfoca tot el mètode des de el punt en que ha de formar als infants dins el món de la 

música d'una manera progressiva i ho fa en un ambient natural, en el joc i en el desenvolupament de 

les facultats individuals que té l'infant mitjançant la improvisació de ritmes i melodies pel qual  

sempre  servirà  per  la  pràctica  d'un  instrument.  En  les  seves  activitats  sempre  empra  una 

metodologia de joc de prosòdia rítmica, de percussió corporal de coordinació rítmica-motriu, però 

el  que realment emprava i és conegut aquest mètode era que aplicava tots els coneixements en 

instruments de percussió determinada com el metal·lòfon, xilòfon i carillons. A part també utilitzava 

instruments  de  percussió  no  determinada,  com  les  claus,  maraques,  caixa  xinesa,  pandero, 

pandereta, triangle, cròtals, entre d'altres. 

◦ Mètode Martenot   

Maurice Martenot (1898- 1980),  va ser creador d'un instrument electrònic,  també va ser 

director de l'Escola d'Art que ell mateix va fundar. És un investigador dels nous materials acústics i 

es dedica amb entusiasme a la psicopedagogia en l'ensenyament de la música. Basa el seu mètode 

en l'observació del nin, sent fonamental la relaxació i el control del múscul per això ho desenvolupa 

d'una manera lúdica, és a dir el joc, però sense mantenir esforç durant molt de temps.  El que ell vol  

aconseguir cap als infants és unificar tots els elements didàctics per a posar la formació musical al 

servei  de  l'educació  i  transmetre  coneixements  teòrics  de  forma  viva,  concretant-los  en  jocs 

musicals.  
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◦ Mètode Ireneu Segarra   

Jesús Segarra i Malla (1917 - 2005), destaca per haver estat  Director de l'Escolania durant  

quaranta cinc anys. El seu mètode es basava molt en la cançó, era el primer pilar, ja que mitjançant 

cançons populars senzilles podíem extreure molt de joc. El segon pilar seria l'educació sensorial, ja 

que tot això es desenvolupa mitjançant l'experimentació, a partir de, l'educació. rítmica-motora i de 

l'oïda per a desenvolupar el sentit musical. La pròxima característica seguidament seria l'aspecte 

rítmic per treballar tots els aspectes de coordinació i aconseguir una independència de moviments, 

tant individual com en grup. Un altre característica molt important és la de prepara l'oïda per a 

captar  el  sentit  ascendent  o  descendent,  la  relació  de  les  frases,  la  intensitat  i  moltes  altres  

característiques del so. Tot aquests pilars són per poder tenir una claredat de les audicions i així anar 

treballant amb els aspectes corporals i auditius.

D'aquests set autors, podem dir que tots empren en qualque moment la metodologia del joc 

dins  els  seus  mètodes.  Actualment  els  docents  han  deixat  molt  per  banda  aquests  tipus  de 

metodologies, tant per la comoditat que és seguir un llibre com la dificultat que es té en un grup tant 

nombrós com ara mateix estan a les escoles. Des de el  meu punt de vista,  un docent que està 

impartint la seva feina correctament és aquell que té pot tenir poca formació però molts de recursos 

per inculcar els coneixements, per això mestre que no aplica cap d'aquests mètodes, mestre que 

realitza les classes de forma passiva. 

Com a futur docent, per això realitz aquest treball, intentaré escollir les millor aportacions que ens 

van fer aquest pedagogs per tenir una metodologia activa i dinàmica. 

• Com ens diu Dalcroze.

◦ Ell  s'oposa  a  qualsevol  exercici  mecànic,  ja  que  no  hi  té  molt  de  sentit  en  la  seva 

educació. 

◦ Parlant de moviment corporal amb la música el que intenta és fer veure que amb el propi 

cos podem representar característiques del só. Així ja sense passar per classes teòriques 

aprenen a desenvolupar-la mitjançant l'oïda.

◦ Com a darrer punt important tenim que, en el seu mètode mitjançant el joc aprenen a 

accentuar al ritme de la música, a realitzar pauses, acceleracions o canvis de ritme i jugar 

molt amb les intensitats, juntament amb el cos.
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• Si parlam de Ward.

◦ desenvolupa jocs melòdics per reconèixer les notes, sempre amb un cert ordre i iniciant 

amb dues notes per anar augmentant després els intervals. Aquesta metodologia és molt 

fàcil d'aplicar agafant una cançó simple amb tres notes i anar aguditzant els sentits, per 

després augmentar la dificultat progressivament. 

• La fonomímia de Kodaly.

◦ Aquest mètode consisteix en marcar l'altura dels sons, situant a l'espai, col·locant la ma a 

diferent altures. Amb una simple mà pots aprendre:

▪ Exercicis d'afinació.

▪ Els intervals i les relacions melòdiques.

▪ L'afinació  ,  l'educació  de  l'oïda,  l'audició interna  i  externa,  la  tècnica  vocal  o  la 

improvisació.

▪ El  desenvolupament  de les  capacitat  com l'atenció i  la  coordinació,  a  més  de la 

concentració del treball en grup.

Per això aquest mètode de Kodaly seria una altre metodologia per aplicar amb els infants i 

aprendre les notes sense haver d'estar apuntant i mirant el paper per cantar.

• La naturalitat de Willems.

◦ El que ell anomena en el seu mètode és l'escolta i l'apreciació que hem d'arribar a tenir 

per la música, ensenyar a practicar-la, a reproduir-la, però tot això d'una manera natural i 

vius. Això vol dir que la natura ens aporta moltes fonts de música i hem d'arribar a 

apreciar els cants de la vida i extreure tot el que podem d'ella.

• Les plaques d'Orff.

◦ Carl enfoca una metodologia totalment pràctica i d'una manera progressivament, també 

d'una manera natural com Willens i a través del joc. Carl prepara als infants de manera 

que siguin capaços de desenvolupar la musica en tots els sentits, corporal, auditivament i 

reconeixent de diferents instruments de percussió tant determinada com no determinada, 

així familiaritzat amb qualsevol tipus d'instrument de percussió. 
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• L'observació de Martenot.

◦ El que realment és important quan es treballa amb els infants, és el període d'observació 

on extreus molta informació de les mancances o capacitats que un pot arribar a tenir. El 

que vol que aprenguin, és la relaxació i control muscular que un nin desenvolupa quan 

està escoltant una melodia o audició, per això mitjançant el joc es pot anar potenciant 

diferent característiques de la música, intensitat o durada, per exemple. 

• La saviesa d'Ireneu.

◦ Com a darrer autor de la pedagogia musical, i  no menys important ens va arribar el 

mètode Ireneu Segarra. Aquest mètode tracta de extreure qualsevol característica que es 

pugui practicar mitjançant la cançó, per això hem centraré en que podem extreure d'una 

obra i poder-la treballar.

◦ Per l'estudi d'una peça, tema o cançó en concret podem extreure:

▪ Parlar de la contextualització de la cançó, d'on prové, informació de tipus cultural, 

geogràfic o social.

▪ Argument  o  trama,  si  es  tracta  d'una  rondalla,  ja  explicar  que  és  i  la  seva 

importància.

▪ Tot el vocabulari que engloba aquesta cançó.

▪ Tractar  els  elements  musicals  que  ens  comporta,  com  la  melodia,  el  ritme, 

l'estructura, la tonalitat...

▪ Preparació per ensenyar-la de memòria i seguir unes pautes amb ordre.

▪ I  per  finalitzar  crear  dinàmiques  d'acompanyament  instrumental,  cànons, 

respiracions...

Per finalitzar, veim que Dalcroze, Ward, Kodaly, Willems, Orff, Martenot i Ireneu són mètodes que 

per  una  cosa  o  altre  tots  empren  la  musica  mitjançant  el  joc.  Els  infants  dins  el  seu  període 

d'escolaritat n'hi ha que tenen molta por a la música i altres que tenen el seu talent de per sí, el que  

hem de fer és transmetre coneixements de manera involuntària, principalment en el primer cicle (1r, 

2n i 3r) i ja en el segon cicle anar interioritzant conceptes. L'error que es fa a les escoles és presentar 

conceptes sense que el nin estimuli cap interès, en canvi, si ho tractam d'una manera motivant i 

dinàmica els infants s'ho passaran bé i intentaran aprendre d'allò, ara bé si els feim pressió i haver 

de memoritzar coses que no entenen, difícilment agafaran motivació cap a l'assignatura i el que 

passarà serà negar aquesta capacitat que tenen dins aquesta àrea amb molts de recursos. 
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4.3 Reflexió  sobre  el  que  s'ha  observat  a  les  aules  de  primària  en  els  períodes  de 

pràctiques.

Per iniciar  una mica aquesta  reflexió sobre el  treball  que he pogut  observar  que es  fan en les 

escoles, per començar, diríem que el més important és l'actitud del mestre de música cap a la seva  

professió. L'actitud és una de les coses més important que ha de tenir un docent a l'hora de realitzar  

la seva feina, i per això he pogut observar dues maneres de fer feina i d'impartir aquesta assignatura 

als infants. 

La manera en que ens inculquen els coneixements per exercir aquesta feina tan difícil, podríem dir 

que és una mica pobre per la responsabilitat que té. Per això nosaltres ens hem d'adequar a una 

normativa que hem de complir perquè els infants surtin ben realitzats. Durant tant poc de temps ha 

hagut molts canvis de lleis i actualment ens trobam amb la Llei Orgànica per a la Millora de la 

Qualitat Educativa, que ha variat la seva forma d'intervenir amb els cicles. Actualment simplement 

hi ha dos cicle, per una part 1r, 2n i 3r i com a segon cicle, 4rt, 5è, 6è, això ha fet a simplificar el 

currículum d'aquesta àrea ja que està unida amb la d'educació artística.  A continuació presentam els 

tres blocs que el currículum ens facilita per un ensenyament-aprenentatge cap a l'infant

. 

Currículum de les Illes Balears. Educació musical:

— Bloc 1. “Escolta”. Els continguts se centren en el desenvolupament de les capacitats de  

discriminació auditiva, d’audició comprensiva i de valoració crítica.

— Bloc 2. “Interpretació musical”. Es tracta de reconèixer i explorar les possibilitats sonores  

de la veu, dels instruments musicals i d’objectes de la vida quotidiana que tenim a l’abast,  

estimulant la invenció, la improvisació i la representació de diferents produccions musicals.

— Bloc 3. “La música, el moviment i la dansa”. Es desenvolupen les capacitats expressives i  

creatives que resulten de la combinació de moviments i sons.

Podem dir que està molt ben definit el currículum aquest tres blocs, ja que són el realment 

important  per  tenir  un  bon  desenvolupament  en  l'àmbit  musical.  Per  començar  tenir  una 

discriminació  auditiva  ben  treballada  per  poder  accedir  a  improvisacions  mitjançant  el 

reconeixement treballat amb anterioritat. 
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Ara bé, no puc dir amb certesa quina metodologia empren a tots els centres, però definir que 

hi  ha un mètode més actiu  i  un altre  més passiu ho podem encertar.  En els  meus períodes de 

pràctiques, vaig poder veure realment com  s'ensenyava música als infants en un centre, ja que cada  

un empra metodologies diferents, però en el meu tercer període de pràctiques va ser on realment 

vaig veure el que s'ha de fer per ensenyar correctament  aquesta àrea. Per això repetesc que, l'actitud 

és el que realment importa i si un docent veu que l'educació musical s'ha de realitzar assegut a una 

cadira i amb un paper i llapis li puc dir, sense haver exercit professionalment de mestre però si de 

figura de practicant, que no té una bona filosofia del que realment és l'educació musical. 

Per això si ens adonam dels pedagogs de l'educació musical al llarg de la història bastant 

d'ells anuncien l'educació musical com a eix del seu mètode, perquè els docents d'avui en dia no fan 

el mateix o agafen tots un model actiu? El que realment succeeix moltes vegades, és un problema 

que sorgeix dins el mateix centre com no tenir un espai ni aula de música, no tenir una combinació 

d'instruments per poder treballar, no tenir un reforç dins l'escola de la importància que té l'escola, 

però  no  podem  dir  que  un  mestre  de  música  no  te  els  suficients  recursos  per  realitzar-ho 

correctament. 

En el primer centre de pràctiques, no hi havia aula de música, per tant no havia un espai 

lliure per poder realitzar jocs musicals, o danses, per això és important que l'actitud del mestre sigui 

molt forta, ja que darrerament estan suprimint més hores d'educació musical per educació artística. 

Aquí ja tenim el primer error, que les dues àrees són una i el temps en una setmana és molt poc com 

per fer una sessió setmanal de una hora i mitja. 

Les dues primeres metodologies que vaig poder observar eren clàssiques i passives, cada 

vegada era exàmens de dictats rítmics o melòdics o d'instrument, però clar vint-i-vuit nins amb una 

hora no basta, per això ja perden dues sessions d'examen, per cada tipus, rítmics i melòdics. Si 

poses  que  els  trimestres  tenen  dotze  setmanes,  i  ja  n'empres  sis   per  proves  escrites  o  orals  

simplement  et  queden  sis  sessions  per  desenvolupar  molts  de  continguts  que  finalment  no  es 

desenvolupen i els nins ja van amb mancances de música. 

En el Currículum de les Illes Balears (2014)  en el primer cicle ens anuncia el següent contingut:

“Iniciació en el reconeixement d’instruments acústics i electrònics i segons la família, de diferents  

registres de la veu adulta (soprano, contralt, tenor i baix) i d’algunes de les agrupacions vocals i  

instrumentals més comunes en l’audició de peces musicals.”
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La meva opinió és que un nin de vuit anys pot arribar a saber si una veu adulta és soprano, 

contralt, tenor o baix, però no crec que sigui realment un contingut important, que hagi d'assolir en 

el primer cicle, podria ser a final del segon cicle correctament. No estic dient que no s'hagi de saber 

a  primer  cicle  però  si  es  fa  d'una  manera  pràctica,  constant  i  manipulativa  l'infant  arribarà  a 

reconèixer-ho, però encara no empraria cap  fitxes ni cap altre recurs escrit, tot més vivencial.

No pots permetre que a primer cicle es perdi tant de temps realitzant aquests exercicis tant 

mecànics, i això succeeix o per falta de recursos o per falta de motivació del docent. La música en 

el primer cicle ha de ser molt vivencial, molt manipulador, expressiu, realitzar els continguts amb 

un cert ordre però sense haver d'introduir proves escrites. Ara que en les meves darreres pràctiques 

vaig poder complir l'objectiu de visualitzar i exercir de manera activa i molt pràctica, sense llibres,  

una prova per trimestre i amb moltes ganes de fer coses. 

Per finalitzar aquest punt volia fer referència a exercicis que moltes vegades no arriben a 

tenir sentit per complir objectius i pareix que simplement realitzant una fitxa, (annexe 1), ja captes 

si el nin ho sap fer o no. Una fitxa és un tros de paper que per un nin de sis anys és millor que es 

faci d'una manera oral a que ho hagi de fer relacionant amb fletxes. Aquest tipus d'exercicis crec 

que són massa emprats per a nins de primer cicle i simplement és per fer veure que han fet alguna  

cosa a classe de música i per tudar paper. S'ha de fer un canvi de mentalitat. 
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4.4. Bateria de jocs per realitzar música

A continuació  presentaré  un  recull  de  jocs  simples  que  un  mestre  hauria  de  saber  per  donar 

correctament unes classes de música. Molts d'ells els he reproduït en el darrer període de pràctiques 

i tenien molt d'èxit. 

Per començar a desenvolupar l'oïda el que hem d'intentar és iniciar-ho amb un nivell baixa fàcil de 

reconèixer els sons i fàcils de reproduir.

Jocs d'oïda

• ”Tots  els  ocells  que  canten”,  aquest  joc  és  una  similitud  al  bingo,  però  amb  sons 

d'instruments. Es tenen cartonet amb el dibuix dels instruments i cada nin te sis dibuixos 

i ha d'anar posant unes fitxes als sons que hagin sortit.

• Reconeixement rítmic i melòdic  de diferents melodies, és el mateix que "tots els ocells 

que canten" però d'una forma més rítmica o melòdica. Han d'anar reconeixent que s'ha 

reproduït.

• Quants nens tinc al darrere? Joc de so-silenci, en aquest cas es fa una fila de tants de nins 

com es vulgui, i el primer que està amb els ulls tapats ha de saber si hi ha molta gent o  

poca. Amb això la variant que es farà serà reconèixer els instruments que hi ha en una 

peça musical.

• Qui canta més fort? D´un grup de nins sense sobrepassar de grups de quatre nins, un fa 

destacar més la seva veu, i l'infant amb els ulls tapats ha d'encertar qui és que canta més 

fort i que és que canta més fluix, després es pot reproduir mitjançant instruments, renous 

d'animals, de coses d'una ciutat...

• L´ocell  cec:  un  nen  amb ulls  tapats  es  desplaça  per  la  classe  sense  xocar  amb cap 

instrument, així sabent depenent de la intensitat del so si està aprop o lluny. Es pot fer 

que els instruments estiguin quiets o estiguin en moviment per augmentar la dificultat. 

• Buscar la parella, s'agafen uns paperets i l'infant ha de representar el so sempre buscant 

la seva parella, no tots tendran la mateixa intensitat o durada per això es dificulta, ja que  

no tots tenim el mateix timbre. 
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Jocs de ritme i moviment

• Joc del moix i la rata, el que s'ha de fer és que el moix ha  d'anar encalçar a la rata al 

ritme  que  posa  el  mestre,  sempre  fent  variacions  i  observant  que  ho  realitzin 

correctament.  El  mestre  agafa  un  instrument  de  percussió  no  determinada  com  les 

congues i va marcant un ritme. Es pot introduir moltes variants cantant cançons.

• Joc del director d´orquestra, és el joc que per iniciar hi ha una persona que ha de sortir  

de l'aula i s'acorda a una persona que faci ritmes, anomenat director, amb les parts del 

cos sense dels infants que estan dins l'aula. Aquest una vegada abans que entri el nin, el 

director començarà a fer els ritmes i seguirà fent variacions fins que el nin encerti qui és 

el director. Amb aquest joc aprenen a fer diferents ritmes o encara que sigui el mateix 

però picant a les mans, a la panxa, al cap, fer els ritmes amb peus, aquí juga la seva  

imaginació.

• Treballar amb pilotes al so del piano. Quan el mestre diu a “mans” es deixa de caminar i 

només es bota intentant anar a la pulsació o a ritmes que ells ho vulguin representar. El  

que volem és observar qui te una mancança a l'hora de realitzar activitats de reproduir 

moviments rítmic-corporal. A “peus” es camina i no es bota, això signifiquen que han 

d'anar jugant amb la pilota sense caure al aire i de mentre caminar i anant observant la 

reacció d'ells si compleix l'objectiu de coordinar el ritme amb qualsevol part del cos, en 

aquest cas el cos i la pilota.

• Joc de paquets i sardines al ritme: és per iniciar a apreciar a anar a ritme de dos per 

quatre, tres per quatre, quatre per quatre i així progressivament. Quan es fa un ritme 

binari els nins han d'anar reconeixent que és de dos i estar preparats per quan el mestre 

digui paquets ells han de saber de que ho han de fer. Així també fent variacions de tres 

per quatre perquè vegin la diferencia que hi ha. Una vegada el nin o tingui interioritzat 

ho pot posar en pràctica realitzant ell el ritme binari, terciari o el que ell li vengui de 

gust. Aquí podem veure que no simplement ensenyam música sinó molt més.
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• Joc  de  picar  un  ritme  a  l´esquena  del  company.  Fent  una  cadena.  Aquest  l´ha  de 

reproduir. Imitem ritmes (en parella o en cadena). Aquest joc sempre agrada perquè hi ha 

contacte i això els motiva més. És fa una cadena del nombre determinat i el que està al 

final de la coa realitza un ritme a l'esquena del de d'avant. El ritme ha d'anar passant per 

tota la fila fins arribar al primer i demostrar quin ritme ha arribat al primer, si és el 

correcta serà que tots han picat bé el ritme i si és pel contrari hem de detectar qui té més 

dificultats. 
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Jocs d'expressió corporal

• Formar  figures  geomètriques  a  l´espai:  cercles,  línies,  parelles...  mitjançant  diferents 

estils  musicals,  l'infant  ha d'anar  experimentant  diferents  ritmes i  velocitats.  Amb el 

propi cos el nin anirà dansant realitzant figures geomètriques amb el mateix moviment 

fins i tot poder ajuntar-se amb altres persones per fer expressió corporal.

• Joc del jardiner. Un nen fa de jardiner i la resta som flors. A un so agut les flors s´obren i  

a un so greu es tanquen. Amb aquest joc podem veure si realment tots tenen el mateix 

nivell de diferenciar un so agut a un greu, per això cada nin farà el que ell trobi de forma 

individual per demostrar les seves capacitats auditives. També és pot jugar amb volums: 

plat, pandero..., el qui pareix que té més cos s'obrirà la flor però el qui son amb poc cos 

es tancarà la flor. 

• Recollir la pilota: s´ha d´anar a buscar tal com marca el ritme: a poc a poc, corrent, 

caminant, saltant, fent balanceig, a peu coix… El mestre o infant tirarà la pilota i fins 

que el  mestre no comenci a fer un ritme els  nins no podran moure's.  El nin que ho 

realitzi malament perquè vulgui anar a cercar la pilota lo primer de tot, començarà del 

principi. Podem jugar amb variant com podria ser jugar amb més pilotes i tenir cada un 

el seu ritme per anar-la a cercar o així com marca el ritme afegir la intensitat del so. 

• Mirall  de  sons  (en  parella),  aquest  joc  és  molt  curiós  ja  que  molts  d'ells  els  hi  fa 

vergonya realitzar aquesta activitat amb un sexe diferents a ells i més així com van tenint 

més edat. Per això en aquest apartat és tant important treballar la igualtat de sexes i que 

som iguals com treballar els diferents moviments que un està acostumat però l'altre no. 

Tot aquest exercici es realitzarà amb una música tranquil·la i després una música més 

moguda per veure les diferents dificultats que es té per realitzar diferents moviments 

• La fada: convertim nens en estàtues amb la vareta/ la part del cos que la vareta toca no 

pot deixar de moure´s. Com veim no immobilitzam la part del cos que tocam sinó tot el 

contrari, el mestre es passeja per la sala amb la música posada i va tocant parts del cos 

per activar-los o desactivar-los. Així és ell qui tria quina part del cos ha de moure, ja amb 

la  visualització  prèvia  dels  moviments  dels  infants  pots  anar  augmentat  el  nivell 

individualment. 
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• Ballar amb els peus, tapats per un llençol. Quan no tenen una visualització de tot el camp 

visual queda reduït a zero, per això és meravellós com aguditzen els sentits per poder 

realitzar aquest joc. Estan en un lloc tancat però amb el llençol als ulls pareix que estan 

en un lloc que mai s'acaba. El que han de fer es anar movent els peus però d'una manera 

tant suau que han de poder anar tranquil·lament per si es peguen qualque cop no es facin 

mal. L'objectiu es aguditzar els sentits, a part de la dansa, de la melodia, ja que una 

vegada que anul·les un sentit aguditzes un altre i amb aquesta activitat també és el que es 

pretén. 

• Ballar enganxats per alguna part del cos  (dits, mans, cul…),  hi ha un tipus de ball que 

és diu "contact" que és una manera de ballar però sense perdre el contacte amb una altre 

persona  per  qualsevol  part  del  cos.  Aquest  ball  es  realitza  per  parelles  normalment 

,indiferentment del sexe, tant per el terra o drets, la principal cosa és que no pot haver 

separació de cossos. 

• Hola i adéu: amb aquest joc el que es treballa mitjançant l'expressió corporal és si una 

peça està amb una tonalitat major o menor. Ho farem veure mitjançant els estats d'ànims 

que poden ser o contents i tristos, si una peça és major la cançó serà alegre i si és menor 

la cançó serà trista. Per això es diu hola, si són alegres i tots estem contents de voret-

mos, i adéu si és trist, ja que ens separam i no ens tornarem a veure. D'aquestes coses no 

importa per cap prova, simplement és veure si els infant han captat el que realment la 

peça i poder-la interpretar i desglossar. 
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Jocs de memòria

• Joc de les vocals: marxem al ritme del pandero. A un so fort el mestre atura el so i  

repeteix  quatre  vegades  una  mateixa  vocal.  Tothom s´ha  de  pensar  una paraula  que 

comenci  per  aquella  vocal.  Aquest  joc és  per  a  nivell  de primer cicle  per  tenir  una 

fluïdesa de pensar  ràpidament.  Quan han acabat  amb les  paraules poden formar una 

historieta per després contar-la amb música. 

• Joc de les síl·labes: cada nen pica cops al pandero, fins a cinc. El nen del costat s´ha de 

pensar una paraula que tingui cinc síl·labes. Jugam amb memòria ràpida i a realitzar 

paraules al ritme improvisar. 

• Pim pam pum: per iniciarrr el joc ens hem de posar en rotllana i un comença dient pim 

pam,  mentres  ho  ha  de  picar  a  ritme  de  negres,  una  vegada  ha  finalitzat  li  toca 

consecutivament al següent podent dir PimPam o Pum, si diu Pum ha de picar a terra a 

ritme de blanca. Com a tercera paraula que introduirem una vegada la cosa sigui més 

fluida, serà el Hop que es canvia la direcció de la rotllana. Una vegada que es trenqui la 

cadena es torna a començar. Les variants d'aquest joc por anar d'introduir silencis amb 

paraules inventades i corxeres o semicorxeres amb unes altres paraules. Fins i tot són 

ells qui han d'inventar la paraula curta i la seva norma.

• Joc del detectiu. Han de reconèixer quin instrument ha desaparegut o a aparegut durant 

tota l'obra que escoltaven. El que ha de fer es reconèixer i memoritzar l'ordre que van 

sortint o desapareguent aquest instruments posant més dificultat o menys depenent del 

nivell avançat

• Joc de memòria (noms d´instruments): En rotllana i fent cadena, “m´agradaria tocar el 

triangle”. “M´agradaria tocar el triangle i la pandereta...” i així successivament sense 

repetir cap instrument. Sempre es pots fer en rotllanes petites per així augmentar el joc 

amb els nins i no haver de memoritzar 20 instruments a la primera volta. 
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• Joc dels gots, per muntar sèries rítmiques. (annexe 2) La metodologia és anar passant el 

dit  a sobre dels gots col·locats, un al  costat  del altre,  per anar cantant el  ritme amb 

fluïdesa, així com vas passant el dit per damunt, una vegada que s'arriba al quart es 

comença pel primer un altre cop.  

S'agafen vuit gots de plàstic, per començar, quatre del mateix color tres d'un altre color i 

un d'un altre color. El primer color s'empraran de base amb un ritme de negres, el segon 

color seran dues corxeres, jugant amb tres tassons, i el tercer color que queda sol. pot 

representar un silenci. Els nins aniran dient el ritme mentre el dit passa per damunt i com 

que tots els gots tenen la mateixa mida es poden sobreposant quedant alternances de 

ritme. Una vegada que ho fa el mestre ho pot interna fer el nin i fins i tot en un cicle 

superior pots anar fent ritmes amb més dificultats. D'aquesta manera els nins saben llegir 

per colors i no per figures escrites, d'aquesta manera és una forma de que ells  facin 

l'esforç de reconèixer-ho però de manera mes visual i palpable. 

Tots aquests jocs són un petit recull d'idees que es poden fer amb els nins de qualsevol edat sempre 

adaptant al seu nivell i poder comprovar el resultat de complir els objectius amb un simple joc que 

moltes vegades et sorprèn les coses que poden sorgir que no et tenies programat i ha estat molt  

enriquidor per el nin. 

Programació d'una sessió de musica

És molt més simple del que pareix, sempre atenint a una programació que anteriorment ja s'ha  

realitzat  adequadament  i  amb els  objectius  i  continguts  corresponents.  La  sessió  de  música  va 

variant dels centres, n'hi ha que tenen quaranta-cinc minuts amb dues sessions a la setmana o una 

sessió a la setmana de una hora, tot varia del centre i la importància que tingui dins l'escola. 
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4.5. Exemple de programació

A continuació presentaré les parts d'una programació d'una hora de classe de música a un segon de 

primària. El que presentaré serà la meva gran idea de com dividir el temps per poder fer una mica 

de tot sense que els alumnes arribin a avorrir-se. Ja per començar has de eliminar els deu minuts de 

marge, cinc d'entrada i cinc de sortida, aquí ja ens quedam en cinquanta minuts. 

PROGRAMACIÓ D'UNA SESSIÓ MITJANÇANT EL JOC

Cicle: primer cicle. Curs: segon de primària

Localització: Aula de música

Durada: una sessió d'una hora

Objectiu: aprofundir en la pràctica del ritme i la seva lectura mitjançant el joc.

Contingut:

• Lectura rítmica mitjançant el joc

• Reproducció de ritmes de manera vocal i pràctica.

• Aprenentatge d'un nou instruments i les seves característiques. 

Material: 

• Instruments de percussió no determinats ( caixa xinesa, pals, triangle, cròtals).

• Gots de plàstic.

Activitats:

• Activitat de repàs on es cantaran les cançons estudiades durant el que es dur de curs. 

• Amb instruments de percussió interpretar el que és la pulsació i els ritmes de les cançons 

cantades o escoltades.

• Aprenentatge d'un nou instrument com serà la ximbomba, típic de les festes de Sant Antoni.

• Lectures rítmiques mitjançant el joc. 

Metodologia: 

• Sempre serà activa ja que en cap moment estan asseguts davant una taula.  El mestre es 

posiciona en la mateixa rotllana per tenir un bon camp de visió. Les activitats seran tant 

progressives que en qualsevol moment pots aturar o intercalar les activitats. 
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Primera part 

• Entrada a l'aula. 

Per començar, abans d'anar a cercar als infants per anar a l'aula de música, ja deixes una 

melodia atractiva i relaxant per quan els infants arribin a l'aula, així ja podem comprovar 

com entren dins l'aula, amb ordre i cura. Les hores més complicades són les de fer música 

després del pati, per aquesta raó has de tenir ben programada aquesta hora.

• Repàs de cançons.

La distribució de l'aula queda amb una rotllana de cadires, fora taules ni paper. Aquesta 

primera part ens serveix per escalfar una mica la veu, amb un repàs de les cançons que s'ha  

treballat amb anteriorment, com per exemple, Tres sis nou, Ton pare no té nas, Plou i fa sol, 

nadales,  Sor Tomaseta,  Sant Antoni i  el  Dimoni...  sempre aprofitant el  moment que ens 

trobam i aprofitant les festes que tenim al nostre voltant o les que hauran de venir. Amb tot 

el  que duim ja hem fet quinze minuts, ja que amb deu minuts ben aprofitat cantant ens 

serveix de molt.

Segona part

• Instruments de percussió

És la  part  que als  infant  els  hi  agrada més.  Agafar  instruments  per  poder  tocar-los.  La 

majoria d'instruments que hi ha en una escola són instruments de percussió si hi ha sort en el 

centre, ja que algunes escoles no tenen ni aula de música. El ritme és una cosa que els 

infants neixen amb ells, el cor no atura de bategar a un ritme, ells ho tenen però els hi hem 

d'extreure cap a fora. La importància de tenir  un instrument és deixar que experimentin 

mentre es realitza alguna activitat. Normalment s'aprofita la cançó treballada anteriorment 

per practicar les pulsacions, marcar el ritme de les diferents parts de la cançó, entre d'altres. 

En aquest apartat ens podem allargar tot el que es vulgui però hem de mirar de realitzar 

objectius curts que es puguin realitzar en poc temps o almenys anant provant dia rere dia. 

Sempre intentant treure els instruments com pals, caixes xines o cròtals, coses senzilles per 

realitza-ho i que hi hagi per a tots. 

D'aquesta  manera  i  en  èpoques  en que  estam treballarem la  cançó de Sant  Antoni,  per 

extreure les pulsacions, el ritme de les estrofes i el ritmes de les tornades. 
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• Explicació d'algun instrument i autors principal.

Crec que és molt important presentar un instrument a primera persona i que el puguin tocar, 

palpar, fer sonar i poder extreure totes les idees possibles. Si nosaltres presentam una fitxa 

amb els instruments i la família ells no saben si es gran o petit, si sona agut o greu, sempre 

has d'anar a intuir que un instrument amb aquest dibuix ha de res d'una manera o altre. Les 

teories han de ser pràctiques, han de poder presentar tots els instruments amb sis anys, crec 

que sempre hi haurà alguna manera o altre de poder presentar-los tots dins una aula, tant 

sigui  perquè un company ho toqui  o per altres circumstancies,  però l'instrument s'ha de 

presentar  de  manera  manipulativa.  Sempre  que  s'expliqui  quin  instrument  presentam 

definirem una mica de història perquè els infant intentin ubicar quant de temps té aquest 

instrument. 

En aquest dia presentarem la ximbomba, explicant les seves característiques, la seva manera 

de fer sonar i la seva història dins el món de les glosses i dins les Illes Balears. Tots els nins  

provaran de fer sonar-la, d'una manera fluida però almenys palpable. 

Tercera part

• Lectura rítmica o melòdica

Ja per finalitzar la sessió convé fomentar una mica la lectura rítmica o melòdica. Per això 

també podem realitzar moltes dinàmiques en que s'infant aprengui mentres juga. Es pot fer 

un Bingo i anar realitzant series de ritmes o de melodies per a que ell pugui reconèixer les  

tessitures o els ritmes que es presenten.(Annexe3)
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5.   Conclusions  

Primer de tot dir que l'assignatura de música qui digui que és una assignatura maria podria dir que 

qualsevol assignatura podria ser assignada com aquesta de la manera en que s'imparteix. Moltes 

vegades donam aquesta referència, a assignatures que no l'hi donam molta importància de manera 

de conceptes, i com fa molts d'anys l'educació artística i musical és una d'aquestes valorades com a 

tal. Actualment ens estan destruint aquesta matèria al qual el govern que tenim no en vol ni sentir 

parlar dins un centre escolar i moltes escoles ja han iniciat aquest procés de suprimir l'educació 

musical per això parlaré de la gran importància que recau sobre un infant i les potencialitats que ens 

pot oferir, cosa que una persona no formada amb aquest àmbit difícilment podrà entendre aquesta 

necessitat. 

La música és una manera de viure, una manera de comprendre molts d'estats d'ànims, una 

manera de conèixer a les persones i fins i tot és una manera de transmetre moltes coses. A un centre 

quan es parla de música i el seu procés d'aprenentatge, es pensa amb les formes de les figures  

musicals, les seves característiques i les seves equivalències dins un mon que algú ha introduït per 

fer una millor comprensió dins l'espai del temps. Però, la música,  no és simplement conceptes 

teòriques, és molt més que això ja que la majoria de docents es centre massa amb la guia docent i a 

molts de centres la filosofia varia, que és el que hauríem d'aconseguir. No realitzar la música com a 

assignatura teòrica sinó com la música com un joc. 

Realitzant música com a joc, impartim moltes altres coses que tenir al grup asseguts a una 

taula i amb un paper apuntant equivalències i definicions. En el període d'escolarització de 6 a 12 

anys, s'ha de potenciar molt la música, ja que és una etapa de la vida en que els nins tenen la veu 

dolça per cantar i és l'instrument que tots nosaltres tenim en tot moment. Mitjançant el joc, els nins  

poden arribar a gaudir mentre un aprèn i arriben a tenir una motivació per aprendre més coses sobre 

aquesta assignatura. El problema és que la majoria de mestres de música aborden l'assignatura amb 

masses continguts teòrics o d'una forma molt  passiva en que els  infants poden arribar a agafar 

mania en aquesta assignatura perquè no són capaços de tocar la flauta, com si fos primordial acabar 

l'escolaritat aprenent a tocar un instrument.
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7. Annexos  
Annexe 1 NOM:

QUALITATS DELS SO: ALÇADA 

AGUT GREU
VEU DE DONA I NENS VEU D’HOME

ESCOLTA  I DIBUIXA

UNEIX AMB FLETXES.
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  VEU AGUDA

VEU DE DONA

VEU D’ HOME

VEU DE NEN

VEU GREU



Annexe 2

joc rítmic

Annexe 3

El joc té dotze cartons, cada un dels quals conté quatre caselles amb models melòdics amb la nota, 

en aquest cas mi-sol-la. Hi ha un total de 12 models 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

La metodologia és el mateix. Cada nin ha de tenir un cartó i quatre fitxes per marcar els models que 

han sortit. El professos o un alumne treu els nombres de l'1 al 12 i canta o toca la formula que 

escolten i en el seu cas marquen la casella corresponent. Guanya el primer o primers que rellenin les 

quatre caselles del seu cartó.
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