
Curs: 2008-09 Codi: 21998 Assignatura: Música i la seva didàctica  

Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d'Ed. Especial. Troncal, 1r sem, 1r curs, 6 crèdits  

Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Professors: Per determinar. 

1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura  
 Conèixer la funció de l’educació musical a les etapes Infantil i 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 musical a l’escola primària, en relació a l’escolta, la 
interpretació i la creació.  
 Conèixer particularitats de l’educació musical per als alumnes amb NEE.  
 Ser conscients de la importància de la veu com a eina de comunicació en la professió de mestre.  
 Conèixer i experimentar diferents recursos corporals i vocals per tal de mantenir una veu sana.  
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts  
Aquesta assignatura té dos blocs:  
 El corresponent als temes de música i la seva didàctica (2/3 dels crèdits)  
 El d'Educació de la Veu i Foniatria aplicada (1/3)  
 
Els continguts de cadascun els dos blocs són els següents:  

I. Música i la seva didàctica  
1 L’educació musical a l’escola Objectius fonamentals La integració de la música en la vida escolar i en 
els diferents nivells o cicles a l’escola en general El currículum vigent de primària: continguts bàsics a l’entorn 
de cinc grans eixos: cançó, audició, educació del ritme i el moviment, educació de l’oïda i llenguatge musical La 
funció dels mestres especialistes i la seva implicació amb la tasca del mestre generalista  
2 La cançó Importància de la cançó en l’educació 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 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  
4 L’educació auditiva i i rítmico-motriu Objectius fonamentals Els instruments i els objectes sonors Jocs 
rítmico-motrius i danses  
5 Les adaptacions curriculars per a alumnes amb NEE La integració d’alumnes amb NEE a l’aula de 
música La musicoteràpia  
 
II. Educació de la Veu  
1: Aspectes teòrics  
� Tema 1: Fonaments anatòmics i fisiològics de la veu  
� Tema 2: Qualitats acústiques de la veu  
� Tema 3: La veu com a eina de comunicació en la pràctica docent  
� Tema 4: Salut vocal  
 
2: Models pràctics  
• Tema 1: Emissió vocal  
� ∗ Consciència de la pròpia emissió vocal.  
� ∗ Ús de diferents imatges per emetre i projectar la veu de forma eficient  
 
• Tema 2: Entrenament corporal  
� ∗ Consciència de l’actitud corporal  
� ∗ Localització de punts de referència corporals  



 
• Tema 3: Consciència i control respiratori  
� ∗ Observació i consciència de la pròpia respiració  
� ∗ Control expiratori  
 
3: Aplicació  
• Tema 1: Emissió vocal  
∗ Experimentar i fer servir diferents recursos de projecció vocal  
• Tema 2: Entrenament corporal  
∗ Fer servir l’actitud corporal per a facilitar una emissió eficient i sana de la veu  

4: Reflexió i teorització  
• Tema 1: Emissió vocal  
∗ Anàlisi i valoració de la veu com a eina de comunicació del mestre 
Reflexió sobre la interrelació existent entre el cos, la respiració i la veu  

3. Avaluació  
Cadascun dels dos blocs de l’assingatura s’ha d’aprovar independentment de l'altre. La nota final s’obté fent el 
promig dels resultats obtinguts, proporcionalment al nombre de crèdits. Per al seguiment de l’assignatura és 
essencial l’assistència a classe, ja que les classe són eminentment pràctiques.. El cant i l’audició s’avaluen a 
partir d’exercicis pràctics –orals i escrits-en els quals l’alumne ha de demostrar els coneixements assolits al llarg 
del curs. Mitjançant un examen escrit, l’alumne podrà demostrar els seus coneixements entorn els objectius 
generals, els continguts i diversos aspectes organitzatius en relació a 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. L’avaluació del bloc 
d'educació de la veu i la foniatria aplicada es realitzarà a partir de la valoració continuada dels exercicis fets a 
classe, un comentari a partir de l’enregistrament de la pròpia veu, una prova escrita breu, i una entrevista 
individual.  

4. Fonts d'informació bàsica  
Es facilitarà als estudiants el material necessari per al treball de les cançons del repertori i les audicions. Aquesta 
assignatura funciona amb el recurs de l'Espai Virtual d'Educació Musical (EVEM). En aquest espai, els 
estudiants trobaran materials que els ajudaran a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals, així 
com informació relativa a les activitats complementàries de l'assignatura. A l'inici de les classes es facilitaran les 
instruccions i els codis per accedir a aquesta pàgina virtual.  
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