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1r de música i moviment. Cicle inicial




	

 
Podeu consultar els horaris a la cartellera de l’escola o bé a la pàgina web.

Objectius 
Els	infants	comencen	a	interioritzar	la	
música	i	a	posar	nom	a	allò	que	ja	
saben	fer	servir	a	través	del	moviment	
i	la	pròpia	veu.	La	creació	i	
espotaneitat	són	un	dels	eixos	més	
importants. 
A	la	classe	es	treballarà	el	timbre	dels	
instruments	de	l’escola	i	
s’acompanyarà	en	la	tria	de	
l’instrument	pel	curs	següent..	Volem	
remarcar	que	per	tocar	un	instrument	
és	important	que	els	infants	tinguin	la	

Com s’organitza 
Música	i	Moviment.	Dues	sessions	de	40	
minuts 
Es	possible	cantar	en	cor.

A TENIR EN COMPTE 

Si	a	l’infant	li	agrada	cantar	us	recomanem	

Objectius 
Per	la	majoria	d’infants	és	el	primer	
any	d’instrument,	cal	però	
destacar	que	l’instrument	
és	una	eina	més	a	través	
de	la	qual	fem	música.	
Continuem	absorbint	la	 A TENIR EN COMPTE 

Fer	cor	ajudarà	a	preparar-se	
per	tal	de	fer	música	en	conjunt.	
En	el	cas	de	2n	oferirem	Cor	XS	
junt	amb	els	infants	de	1r	si	i	hi	ha	
prou	demanda	o	bé	si	estan	prou	
madurs	poden	participar	al	Cor	X.	
Tot	i	així	per	participar	al	Cor	X	
demanem	un	compromís	i	actitud	
(veure	funcionament	dels	cors.) 
L’estudi	d’un	instrument	
requereix	un	cert	compromís	de	



 	 Curs 2020-2021
2n i 3r de música i moviment. Cicle inicial

3r, 4t, 5è, 6è de música i moviment. Cicle mitjà i superior

	

 
Podeu consultar els horaris a la cartellera de l’escola o bé a la pàgina web.

Objectius. Cicle mitjà 
Continuem	el	camí	d’interiorització	i	
generalització	en	la	música.	Tota	la	
feina	feta	fins	ara	es	comença	a	
traduïr	en	símbols	que	sabem	
interpretar	i	recrear.	L’instrument	ens	
acompanya	en	aquest	sentit.	No	
podem	deixar	de	banda	però	que	l’eina	
principal	d’interiorització	són	la	veu	i	el	
propi	cos	en	moviment. 
Començem	a	fer	música	en	conjunt	
amb	l’instrument	i	en	podem	continuar	
gaudint	amb	la	pròpia	veu.	 

Cicle superior 
Anem	aprofundint	en	tots	els	aspectes	
de	la	música	i	entrant	en	el	món	més	
abstracte	i	conceptual. 
La	música	en	grup	ja	sigui	amb	
l’instrument	o	amb	la	veu	es	
converteix	en	el	centre	de	
l’aprenentatge.

Com s’organitza 
Música	i	moviment	55	minuts	
setmanals 
Instrument.	 
4t	i	5è.	30	minuts/nen.	En	

general	classes	d’una	hora	de	dos	
alumnes.	 
6è	40	min/nen	 

Conjunt	instrumental	de	

A TENIR EN COMPTE 
Recomanem	cantar	perquè	
dona	una	formació	de	conjunt	
àmplia. 

És	molt	important	que	a	casa	hi	
hagi	un	mínim	estudi	de	
l’instrument.	Estones	curtes	a	
diari	són	ideals	i	durant	els	
primers	cursos,	si	és	possible,	
acompanyades	d’un	adult. 
En	alguns	casos,	si	el	tutor/a	
creu	que	hi	ha	prou	autonomia	
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Nivell mitjà

	

	

 
Podeu consultar els horaris a la cartellera de l’escola o bé a la pàgina web.

Objectius. 
Aprofundim	més	en	els	aspectes	més	
formals	de	la	música	a	través	de	
l’harmonia.	 
Aprofundim	en	l’estudi	de	l’instrument. 
La	música	en	conjunt	és	molt	
important. 
Hi	ha	d’haver	un	interès	gran	per	la	
música. 
A qui va dirigit?  
Alumnes	a	partir	de	1r	ESO	que	
tinguin	els	coneixements	i	habilitats	
suficients	per	encarar	els	currículum. 
A	aquells	que	tinguin	un	interès	per	
l’instrument	i	la	música 
Aquell	que	vulgui	presentar-se	al	
conservatori* 
Aquell	que	vulgui	continuar	aprofundint	
en	l’estudi	de	la	música. 

*En	cas	de	voler	presentar-se	al	conservatori	
és	important	que	nosaltres	ho	sapiguem	ja	
que	en	general	no	fem	una	preparació	
específica	per	les	proves	d’accès.

Com s’organitza 
1r	NM.	Llenguatge	o	harmonia	segons	el	
curs.	1h 

Instrument		  
1r	NM	40	min. 
a	partir	2n	NM	45	minuts. 

Conjunts	i	cor	a	triar. 
Altres	assignatures

Conjunts instrumentals i/o 
vocals 
Cor	de	Noies 
Cor	de	Nois 
Música	de	Cambra 
Combo	d’inici 
Combo	de	concert

A TENIR EN COMPTE 

Els	conjunts	poden	tenir	requisists	
d'accès.	En	aquest	cas	són	els	
professors	de	l'assignatura	junt	amb	
els	tutors	els	que	marcaran	els	
criteris. 
Recomanem	triar	un	itinerari	ric	en	
experiències,	és	a	dir	combinar	
música	instrumental	amb	vocal	o	bé	
conjunt	de	gran	format	amb	petit	
format. 
En	el	cas	de	fer	nivell	mitjà	es	

Altres assignatures 
Harmonia	al	piano	per	pianistes 
Harmonia	al	piano	per	no	pianistes 
Improvisació 
Tecnologies	del	so 
Iniciació	a	l’orgue 
Musical 
Pràctiques	de	pedagogia
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Jove instrumental i Jove conjunts

	

 
Podeu consultar els horaris a la cartellera de l’escola o bé a la pàgina web.

Com s’organitza Jove 
instrumental 
Instrument	30	minuts	(amb	possible	
ampliació	per	part	de	l’escola	a	40	min) 
Conjunt	o	cor	a	triar. 

Com s’organitza Jove 
Conjunts 

Tria	entre	els	conjunts	que	ofereix	
l’escola

Objectius Jove 
instrumental 
Tot	i	que	no	acabem	mai	
d’aprendre,	amb	el	que	tenim	anem	
fent.	Mantenim	una	relació	
periòdica	amb	l’estudi	de	
l’instrument	i	gaudim	fent	música	
en	grup. 

A qui va dirigit?  
A	aquells	que	volen	bàsicament	
tocar	i	de	moment	amb	això	els	
està	bé.	 

Objectius Jove conjunts 

Seguim	gaudint	de	la	música	de	
forma	social	i	distesa	a	través	dels	
grups. 

A TENIR EN COMPTE 

En	el	cas	de	Jove	Instrumental	cal	haver	cursat	fins	6è	de	
Música	i	Moviment 
Els	conjunts	poden	tenir	requisists	d'accès.	En	aquest	
cas	són	els	professors	de	l'assignatura	junt	amb	els	
tutors	els	que	marcaran	els	criteris. 
Si	voleu	convalidar	heu	de	tenir	en	compte	la	quantitat	
d’hores	que	heu	de	fer.	Entre	3h	i	4h	es	pot	convalidar	
unes	assignatures	i	més	de	4h	unes	altres.	 
Per	convalidar	demanarem	assistència	i	bona	actitud,	
en	cas	contrari	no	es	podrà	continuar	convalidant.


