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Objectius 

• Conèixer la funció de l’educació musical a l’Etapa Primària.  
• Introduir conceptes bàsics en relació amb la música, que permetin als alumnes una 

sensibilització i uns mínims coneixement s d’aquesta matèria.  
• Adquirir tècniques i recursos didàctics per al treball de la cançó i l’audició musical a 

l’escola primària.  

 

Temari 

1. L’educació musical a l’escola primària 

Objectius fonamentals 
Continguts bàsics a l’entorn dels cinc grans eixos: cançó, audició, educació del ritme i el 
moviment, educació de l’oïda i llenguatge musical. 
Las integració de la música en la vida escolar i en els diferents nivells o cicles a l’escola en 
general. 
La participació del mestre especialista i la seva implicació amb la tasca del mestre generalista. 

2. La cançó 

Importància de la cançó en l’educació del nen. 
Pràctica de la cançó com a element per a la sensibilització musical. 
Repertori bàsic per a l’Etapa Primària i criteris de selecció. 
Recursos metodològics per al treball de cançó a l’escola. 
La cançó com a element globalitzador. 
Gest bàsic de direcció. 

3. L’audició 

Importància de l’audició musical en l’educació del nen. 
Pràctica d’audicions musicals com a vehicle de sensibilització musical i per a assolir 
coneixements bàsics (instruments i grups instrumentals, formes musicals i grans èpoques de la 
història de la música). 
Repertori bàsic per a l’Etapa Primària i criteris de selecció. 
Recursos metodològics per al treball d’audició a l’escola. 

 

Metodologia  

La realització de les classes és eminentment pràctica. Els coneixements teòrics que s’hi 
imparteixen es basen sempre en l’experimentació prèvia que se n’hagi realitzat (cantar a una o 
més veus, escoltar obres musicals enregistrades o en directe, etc.) 



Es vetlla, especialment, la reflexió conjunta i individual sobre la funció de la música en 
l’Educació Primària, a partir de la pròpia experiència i de les observacions que puguin fer-se 
"en directe": classes de música a les escoles de pràctiques, audicions per a escolars, visites a 
algun centre educatiu que presenti una experiència remarcable...) 

 

Avaluació  

El cant i l’audició s’avaluen a partir d’exercicis pràctics en els quals l’alumne ha de demostrar 
els coneixements assolits al llarg del curs. 

Mitjançant exercicis escrits, l’alumne pot demostrar els seus coneixements entorn els objectius 
generals, els continguts i diversos aspectes organitzatius en relació amb l’educació musical a 
l’escola primària. 

Caldrà realitzar dos o tres treballs, individualment i/o en grup, que impliquin l’elaboració de 
propostes didàctiques a l’entorn d’alguna de les activitats fetes a l’aula o en altres contextos 

Observacions 

No es recomana aquesta assignatura per als alumes de l’Especialitat d’Educació Musical. 
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