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Prerequisits

S'aconsella haver cursat prèviament l'assignatura "Didàctica de l'Expressió Musical I" (assignatura de 3r).

Objectius

Contextualització:

L'assignatura mostrarà el destacat paper que la música hauria de desenvolupar en l'etapa d'educació infantil,
així com l'aportació de models i recursos per a aquesta etapa.

L'assignatura, tot i posar l'accent en la formació didàctica, contempla també la formació musical i cultural dels
estudiants com a base necessària per a la pràctica docent de qualitat.

Objectius formatius:

Desenvolupar habilitats i coneixements que permetin descobrir, conèixer i gaudir de la música, i fer-ne
ús en la tasca docent.
Desenvolupar recursos que promoguin aprenentatges diversos a l'entorn del fet musical.
Adquirir criteris entorn la música en els primers anys de vida com a aspecte fonamental de la
comunicació i com a eina imprescindible en l'àmbit educatiu.
Observar i analitzar experiències musicals en infants de 0-6 anys per tal de comprendre l'aportació de
la música en el seu desenvolupament (a nivell comunicatiu, cultural, artístic,...).
Dissenyar i avaluar propostes musicals.

Competències

Conèixer i utilitzar cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
Demostrar que coneix i comprén els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació
Infantil
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets
humans.
Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les habilitats motrius, el
dibuix i la creativitat.
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Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions.
Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
Saber utilitzar el joc com a recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en
principis lúdics.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d´aprenentatge

Adquirir els coneixements curriculars, metodològics, avaluatius i competencials per afavorir la
percepció i l'expressió musicals d'una forma creativa.
Aportar idees i saber-les integrar en el treball conjunt d'equip.
Aprendre de manera autònoma.
Comprendre el valor i l'eficàcia de les activitats lúdiques en els processos d'aprenentatge musical.
Conèixer i comprendre els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'educació musical a
Infantil.
Dissenyar activitats en què col·laborin professionals d'altres àrees
Dissenyar propostes d'intervenció educativa en contextos de diversitat que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels infants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i el respecte als drets humans.
Recollir i analitzar dades procedents de l'observació directa de l'aula.
Reflexionar sobre les pràctiques musicals a fi d'adquirir criteris per a la labor docent a l'etapa.
Saber fer ús de la cançó com a eina de desenvolupament humà i musical a Infantil.
Utilitzar adequadament diferents llenguatges en el disseny de seqüències d'aprenentatge.
Utilitzar correctament les tècniques i recursos d'observació i anàlisi de la realitat tot presentant
conclusions sobre els processos observats.
Utilitzar els resultats de l'anàlisi per adquirir criteris d'actuació.

Continguts

1. Fonamentació i Pràctica Musical.

1.1. Aprofundiment en la pràctica i l'anàlisi de la interpretació, l'escolta i la creació musical per tal de fer
propostes de forma autònoma.

1.2. Coneixement i anàlisi d'obres musicals, i d'estratègies compositives pròpies del llenguatge musical.

1.3. Construcció de criteris en relació al fet musical dins l'etapa 0-6.

2. La música a l'etapa d'infantil.

2.1. Coneixement i ús del currículum d'expressió musical (0-6).

2.2. Observació, anàlisi i valoració de situacions musicals d'infants de 0-6 anys en contextos diversos.

2.3. Disseny i avaluació de propostes musicals.

Metodologia

La part presencial en gran grup es desenvoluparà a partir de:

- Exposició de contingut i qüestions bàsiques del temari per part del professorat.

- Plantejament i organització d'activitats i exercicis que es realitzaran posteriorment en seminaris.

- Desenvolupament d'alguns aspectes pràctics, com és el cant col·lectiu.
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Les hores de seminaris es dedicaran a:

- Pràctica col·lectiva i individual en relació a l'escolta, la interpretació i la creació musicals.

- Anàlisi de vídeos, lectures, obres musicals i altres materials per tal de propiciar coneixement i reflexió a
l'entorn de la música en l'etapa infantil.

- Treball en grup cooperatiu

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 8 0,32 1, 5, 9, 10, 12

Seminaris 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Activitats supervisades i tutories 10 0,4

Tipus: Autònomes

Pràctica i estudis musicals 20 0,8 1, 3, 9, 10, 13

Treballs 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Avaluació

L'avaluació es compon de diferents parts que cal superar de manera independent amb una nota igual o
superior a 4'5 per tal de poder-ne calcular la qualificació final.

Són els següents:

45%: Treball en grup cooperatiu: projecte musical destinat a infants d'una edat concreta

20%: Anàlisi individual d'una situació musical.

30%: Prova oral: cançons i dites

5%: Assistència obligatòria

L'assistència a les sessions magistrals i de seminari de l'assignatura és obligatòria: l'estudiant n'ha d'assistir a
un mínim d'un 80% per poder-la superar. En cas contrari es considerarà no presentat.

L'actitud i participació activa durant el procés d'ensenyament i aprenentatge són fonamentals.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Anàlisi individual d'una situació musical 20% 0 0 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13

Participació en les activitats musicals col·lectives i treball continuat 5% 0 0 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12,
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Proves individuals d'interpretació i creació musicals 30% 0 0 1, 3, 10

Treball en grup cooperatiu: projecte musical destinat a infants

d'una edat concreta

45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13
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