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Departament: Didàctica de l'Expressió Musical Plàstica i Corporal
Professors: Mercè Vilar
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
-Conèixer els continguts fonamentals que configuren el treball de l’àrea d’educació musical a l’Etapa
primària, en relació a quatre apartats del currículum vigent: l’educació de l’oïda; la música i el moviment;
el llenguatge musical; la cançó i la veu.
-Conèixer els processos metodològics fonamentals, així com recursos i materials didàctics adequats per al
seu desenvolupament en els diversos cicles de l’etapa.
-Fomentar un ensenyament-aprenenatge de la música significatiu, a partir de la pràctica i de
l’experimentació en cada un dels seus tres grans àmbits : l’audició, l’interpretació i la creació.
-Reflexionar a l’entorn de les implicacions educatives d’activitats didàctiques; practicar elaboració de
noves activitats, analitzar-les i exposar-les
-Iniciar-se en el coneixement d’algunes de les metodologies actives per a l’ensenyament de la música
desenvolupades al llarg del segle XX.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
1. Introducció a la Didàctica de la Música a l’Etapa primària.
L’educació musical com a matèria curricular fonamental en les diverses etapes de l’ensenyament
obligatori.
Els objectius generals de l’educació musical a l’escola Primària; els continguts fonamentals en el disseny
curricular vigent.
Aproximació teòrico-pràctica a diverses metodologies ideades i difoses al llarg del segle XX, basades en
el concepte d’aprenentatge actiu de la música.
El programa complet per al coneixement de les metodologies es desenvoluparà entre 2n curs -en el
context d’aquesta assignatura-, i 3r - Didàctica de la música II-.

2. L’educació de l’oïda
La funció del treball d’educació de l’oïda a l’Etapa primària: del joc i la vivència inconscient a
l’experimentació i la presa de consciència dels conceptes.
Capacitats bàsiques: percepció, reproducció, creació; l’audició interior i la memorització.
Conceptes musicals en el treball auditiu: so, silenci, durada, intensitat, timbre, altura i direccionalitat,
plans sonors, textura...
Els materials sonors per a l’experimentació i l’exploració sonora i com a elements vehiculadors de
l’expressivitat musical: la veu i el cos, els objectes de l’entorn, les joguines sonores, els instruments
musicals.
Les cançons, les audicions, els textos, els ambients sonors, com a contextos musicals per a la percepció, la
reproducció i la creació.

La utilització de grafies no convencionals per a la codificació de les composicions.

3. La música i el moviment
La relació entre música i moviment en la seva dimensió espacial-temporal; la seva importància en el
procés d’educació musical.
Conceptes musicals susceptibles de ser vivenciats a través del moviment: pulsació, ritme, mètrica, tempo,
estructura, dibuix melòdic, textura harmònica, expressivitat, caràcter, etc.
Els estímuls sonors com a punt de partida per a la sincronització de música i moviment: els sons, els seus
paràmetres bàsics i el silenci; les cançons; les obres musicals; prosòdies rítmiques.
Tipus de moviments: amb desplaçament o sense; moviments individuals o sincronitzats per parelles o en
grup; moviments en relació amb objectes; moviment organitzat i moviment lliure.

4. El llenguatge musical
L’ensenyament de la lecto-escriptura musical en el context d’una educació comprensiva, generadora
d’aprenentatges significatius.
Principis pedagògics fonamentals: un aprenentatge funcional i pràctic del llenguatge musical; la pràctica
de la lectura, del dictat i de la composició des dels inicis; el lligam entre la vivència sensorial i l’ús del
codi històrico-cultural: l’aprenentatge progressiu i per separat dels principals elements rítmics i melòdics;
l’exercitació de la memòria i l’oïda interior.
Les cançons, context fonamental d’experimentació, descoberta i aplicació dels elements rítmics i
melòdics. La importància del treball vocal com a principal recurs per a la presa de consciència i la
interiorització dels conceptes. La pràctica instrumental com a recurs d’aplicació i d’experimentació dels
coneixements assolits.
Recursos didàctics i materials adequats per a la pràctica del llenguatge musical en el medi escolar.
5. La cançó i la veu
El valor i la importància de la cançó en el desenvolupament de la musicalitat. La cançó com a element
d’identificació cultural.
Criteris per la selecció de repertori en funció de les seves característiques musicals, literàries i
contextuals; fonts del repertori de cançons: tradicionals - catalanes i d’altres-; cançons d’autor, d’èpoques
i estils diversos.
Processos per a l’ensenyament-aprenentatge de cançons: l’aprenentatge per immersió; la imitaciórepetició de frases; la lectura de partitures.
Modalitats en la interpretació de cançons: a l’uníson o a 2 o més veus, cànons, cançons amb obstinat, cant
a capella o amb acompanyament instrumental.
La creació de cançons: a partir d’un text, crear text i música, improvisar sobre una base harmònica, etc.
La veu infantil entre els 6 i els 12 anys. La importància de la postura corporal; la respiració, l’articulació,
els ressonadors naturals. Tessitura i afinació.

3. Avaluació
L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de:

- la participació a la classe en la discussió i la presentació de propostes
- la realització de treballs individuals i/o en grup
- el comentari sobre lectures (llibres, articles) proposades durant del curs
- les proves escrites
Cadascun d’aquests apartats haurà de ser aprovat amb independència dels altres.

4. Fonts d'informació bàsica
Es facilitarà dossiers que recullin els materials didàctics a partir dels quals es treballi a l'aula
Aquesta assignatura es servirà del recurs que ofereix l'EVEM -espai virtual- per penjar els petits treballs
pràctics que de forma periòdica els alumnes aniran realizant d'acord amb el desenvolupament del
programa.
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