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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

Si l'ús de la llengua catalana (oral i escrita) no es considera prou correcte, es pot suspendre l'assignatura

Prerequisits

No hi ha pre-requisits.

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 didàctics per a aquesta etapa.

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

Objectius formatius

Desenvolupar habilitats i coneixements que permetin conèixer i gaudir de la música, i fer-ne ús en la
tasca docent.
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.
Desenvolupar recursos que promoguin aprenentatges diversos a l'entorn del fet musical.

Competències

Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així
com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
Conèixer i utilitzar cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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Conèixer i utilitzar cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i
integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els
sentiments i els valors en la primera infància.
Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Aplicar de manera crítica estratègies de treball a fi de millorar les competències docents.
Conèixer els fonaments d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre
l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
Conèixer els principis i les teories sobre l'educació musical en l'etapa d'educació infantil.
Conèixer i analitzar activitats i recursos didàctics aplicats a l'educació musical.
Conèixer maneres de col·laborar amb professionals d'altres àrees.
Dissenyar, aplicar i avaluar una seqüència d'aprenentatge que respecti la globalitat i singularitat de
cada infant.
Expressar-se i saber usar amb finalitats educatives diferents llenguatges: corporal, musical,
audiovisual.
Haver adquirit coneixements, capacitats i habilitats en la dimensió perceptiva i interpretativa de la
música per esdevenir un bon model musical.
Organitzar amb eficàcia i rentabilitat la part autònoma de l'aprenentatge.
Reconèixer el valor de la cançó en la formació de la persona i en el context escolar.
Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives,
socials i afectives.
Reflexionar a partir de l'observació sobre les pràctiques musicals a fi d'adquirir criteris per a la labor
docent a l'etapa.
Utilitzar diferents llenguatges (corporal, musical i audiovisual), per expressar els aprenentatges
adquirits en l'assignatura.

Continguts

1. Música i Educació.

1.1. La música: art i eina d'expressió i comunicació humana.

1.2. La música en relació al context social, cultural i educatiu, tenint en compte la perspectiva de gènere.

2. Fonamentació i Pràctica Musical.

2.1. Interpretació musical de cançons, poemes i altres produccions sonores.

2.2. Escolta activa del món sonor i d'obres musicals diverses.

2.3. Creació sonora: exploració, improvisació i composició.

2.4. Ús de la multimodalitat per a la comprensió i expressió de la música.

2.5. Anàlisi i construcció de criteris en relació al fet musical.

3. La música a l'etapa infantil.

3.1. La música en els primers anys de vida de l'infant com a ésser global.

3.2. Ús de la música com a element comunicatiu a l'etapa 0-6.
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Metodologia

Les sessions magistrals es dedicaran a l'exposició de temari i cant grupal. Els seminaris seran eminentment
pràctics i interactius.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Magistral 12 0,48 3, 4, 7, 8, 10, 12

Seminaris 18 0,72 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Tutories i altres activitats supervisades 20 0,8 8

Tipus: Autònomes

Pràctica i estudi musicals 15 0,6 1, 3, 7, 9, 11

Treballs (individual i en grup) 35 1,4 1, 3, 6, 9, 11, 13

Avaluació

L'avaluació es compon de diferents parts que cal superar de manera independent amb una nota igual o
superior a 3 per tal de poder-ne calcular la qualificació final.

Les persones que tenen problemes vocals que els impedeixin cantar tindran un 0 de la part de cançó de
l'examen oral.

L'assistència a les sessions presencials i de seminari és obligatòria: l'estudiant 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 imprescindibles per superar
l'assignatura.

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un
zero en tot el bloc on es situï el treballEn el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat
de qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes. Volem recordar que es considera "còpia" un treball que
reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text
d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet.
(veure documentació de la UAB sobre el plagi a
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

Per aprovar aquesta assignatura cal que l'estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona
competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües
vehiculars que consten a la guia docent.

Els resultats de cada una de les avaluacions es retornaran a l'alumnat en el termini màxim de 3 setmanes
després de la seva entrega, i s'oferirà una data de revisió els dies posteriors.

Lliuraments de les tasques, segons apareixen a la graella d'avaluació:
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Lliuraments de les tasques, segons apareixen a la graella d'avaluació:

1) En funció de la temàtica de la lectura, però en tot cas es realitzaran aquestes activitats de presentació dins
les sessions magistrals.

2) Primera setmana d'abril

3 i 4) Darrera sessió de l'assignatura

Es poden recuperar les activitats 2 i 4 si es té una nota entre 3 i 4,5. La recuperació es farà dues setmanes
més tard del final d'assignatura.

Hi ha 3 activitats obligatòries que no computen en l'avaluació de l'assignatura, però són requisit imprescindible
per poder-la aprovar:

A) Assistència a un concert i resposta a un qüestionari - individual

B) Banc de recursos i activitats musicals - grupal

C) Prova tipus test de la comprensió de les lectures - grupal

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

1. Marc teòric. Lectura i presentació pública de conceptes (grupal) 15% 0 0 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11

2. Audició i anàlisi d'una activitat musical (individual) 40% 0 0 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12

3. Creació i interpretació. Disseny i implementació: sonorització d'un
conte (grupal)

30% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13

4. Interpretació. Prova oral: cançons i dites (individual) 15% 0 0 7, 8, 10
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