
 

 

                          CEIP ELS MOLINS – BÚGER                                          PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  MÚSICA 

 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

 
1. Adequació i seqüenciació dels objectius generals: 

 
Objectius 

COMPETÈNCIES 

LIN MT DIG AP AP SOC EMP CULT 

1. Viure amb les diferents produccions artístiques i gaudir-ne.  x   x x x 

2. Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural 
propi de les Illes Balears i d’altres indrets del món. 

 x   x x x 

3. Aprofitar la multiculturalitat social que ens envolta per enriquir i ampliar el nostre bagatge artístic.  x   x x x 

4. Indagar i experimentar les possibilitats del so, la imatge i el moviment com a elements de 
representació i comunicació, i utilitzar-les per expressar amb autonomia vivències, idees i sentiments. 

x    x x x 

5. Explorar i conèixer materials i instruments diversos, i adquirir tècniques i codis específics dels 
diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats expressives i comunicatives, lúdiques i 
creatives. 

x  x  x x x 

6. Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la 
sensibilitat i que permeti forjar un gust propi. 

x x  x x x x 

7. Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies 
de la informació i la comunicació en les quals intervenen la imatge i el so, i utilitzar-los com a recursos 
per observar, cercar informació i elaborar produccions pròpies. 

x 
 

x x x x x 

8. Desenvolupar una actitud d’autoconfiança i de respecte amb la producció artística personal i aliena, i 
promoure capacitats de diàleg per rebre i expressar critiques i opinions constructives. 

x   x x x x 

9. Planificar i fer produccions artístiques, individualment o cooperativa, assumint diferents rols i 
col·laborant en la resolució dels problemes que vagin sorgint per aconseguir un producte final 
satisfactori. 

   x x x x 

10. Participar en situacions de contacte directe amb les obres musicals i plàstiques i conèixer algunes 
de les professions dels àmbits artístics, actuant de manera correcta i respectuosa i evitant actituds 
estereotipades o que impliquin discriminació. 

 
x 

  
x x x 
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2. Seqüència dels continguts per NIVELLS: 

 
BLOC 1. ESCOLTA 

1r EP 2n EP 3r EP 

NI NII NIII NI NII NIII NI NII NIII 

- Qualitats del so: timbre, altura, intensitat i durada. X   X   X   

- Iniciació en el reconeixement d’instruments acústics i electrònics i segons la família, de 
diferents registres de la veu adulta (soprano, contralt, tenor i baix) i d’algunes de les 
agrupacions vocals i instrumentals més comunes en l’audició de peces musicals. 

X   X   X   

- Reconeixement d’instruments originaris i populars de les Illes Balears i d’altres cultures. X   X   X   

- Curiositat per descobrir i gaudir d’audicions musicals breus, de diferents estils i cultures, en 
especial de les Illes Balears. 

 X   X   X  

- Actitud atenta i silenciosa i respecte per les normes de comportament durant l’audició 
musical. 

 X   X   X  

- Respecte per les normes que regulen la propietat intel·lectual.   X   X   X 

- Respecte i valoració de les pròpies produccions musicals i de les dels altres, així com del 
patrimoni cultural i musical, principalment de les Illes Balears. 

  X   X   X 

- Iniciació en el reconeixement visual i auditiu, classificació i denominació d’alguns 
instruments de l’orquestra i del folklore, de la música popular de les Illes Balears i d’altres 
cultures 

 X   X   X  

 
 

 
BLOC 2. INTERPRETACIÓ MUSICAL 

1r EP 2n EP 3r EP 

         

- Iniciació en el reconeixement i classificació d’instruments acústics i electrònics i segons la 
família, de diferents registres de la veu adulta (soprano, contralt, tenor i baix) i d’algunes de 
les agrupacions vocals i instrumentals més comunes en l’audició de peces musicals. 

 X   X   X  

- Notació musical convencional i no convencional.  X   X   X  
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- Assumpció de responsabilitats en la interpretació individual i en grup i respecte per les 
aportacions pròpies i les dels altres. 

  X   X   X 

- Coneixement i interpretació de cançons populars senzilles pròpies de les diferents 
nacionalitats dels companys de l’aula. 

  X   X   X 

- Exploració de les possibilitats sonores de la veu i d’alguns instruments de l’orquestra i del 
folklore, de la música popular de les Illes Balears i d’altres cultures. 

  X   X   X 

-  Recerca individual i col·lectiva d’informació, en paper i en suport digital, sobre instruments, 
compositors, intèrprets i esdeveniments musicals. 

  X   X   X 

 
 
BLOC 3. LA MÚSICA, EL MOVIMENT I LA DANSA 

1r EP 2n EP 3r EP 

NI NII NIII NI NII NIII NI NII NIII 

- Utilització de la veu, la percussió corporal i els instruments com a recursos per acompanyar 
textos recitats, cançons i danses. 

 X   X   X  

- Pràctica de tècniques bàsiques del moviment i jocs motors, acompanyats de seqüències 
sonores, cançons i peces musicals, i interpretació de danses senzilles. 

 X   X   X  

- Improvisació vocal, instrumental i corporal en resposta a estímuls musicals i extramusicals.   X   X   X 

- Realització de moviments fixats o inventats emprant diferents tipus d’estímuls: visuals, 
verbals, sonors i musicals. 

  X   X   X 

- Invenció de coreografies per a cançons i peces musicals relacionades amb l’entorn més 
proper als infants, com a interiorització de la forma de la música. 

  X   X   X 

- Elaboració de produccions musicals senzilles a partir de la percepció sensorial, la 
imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions. 

  X   X   X 

- Interpretació, individual o col·lectiva, de jocs ballats, cançons, danses infantils o populars, 
amb especial atenció a les tradicionals de les Illes Balears, espanyoles i dels països d’on 
provenen els companys de classe. 

  X   X   X 

- Pràctica de jocs i danses populars per contribuir al desenvolupament de l’infant.   X   X   X 
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3. Mètodes pedagògics. 

La metodologia emprada al centre segueix la línia explicitada en la concreció metodològica que abarca tots els cursos d’infantil i primària. 

Cançó i veu: 

Primer es canta tota la cançó perquè l’escoltin. Es canta cada frase i la repeteixen. 
Es van ajuntant les frases fins tenir l’estrofa i fins acabar la cançó Es reforça fent cant interior, diferent tempo ... 

Audició 

Es fa una primera audició la sessió anterior. En la sessió es treballa. 
Es fa una darrera audició, per gaudir-la, la sessió següent 
Interpretació i producció instrumental 

Es fa primer vocalment fins que es té ben interiorizat. 
Es practica la tècnica de l’instrument perquè no sigui problema. 
La interpretació es fa per parts i quan es dominen totes les parts es pot fer sencera. 

Llenguatge musical 

Tant per les notes com per les figures es parteix de la pràctica per arribar-hi. Es fa a partir de les cançons, audicions i interpretacions. Igual amb tots els 
elements del llenguatge musical 
Seguim sempre l’ordre d’escoltar, imitar, reconèixer, reproduir, escriure i crear. 

Dansa 

El moviment és part important per arribar al ritme i com a representació artística mateixa, molt lligada a la música. 
Creació 

La creació és l`objectiu final. Quan dominem els elements de la música és quan podrem crear música, a cada nivell. 
Es té molt en compte la pròpia cultura com a base i referent de la nostra educació, per anar obrint-nos i ampliar els nostres horitzons. 
I com a educació, més que musical, és una educació a traves de la música, per desenvolupar totes les capacitats d’una àrea tan interdisciplinària com la 

música 

 
4. Distribució espai-temps. 

La distribució i organització de l’espai i el temps es desenvolupa en els horaris de la programació d’aula, concretada per setmanes. 
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5. Atenció a la diversitat: Activitats d’ampliació i reforç. Procediments de suport i recuperació. 

Els tutors/es, amb l’assessorament i ajuda de l’equip de suport, elaboren les programacions diversificades individualitzades per a cada un dels o les 

alumnes NESE que ho requereixin. El seguiment d’aquestes programacions diversificades i de les adaptacions curriculars que se’n deriven es realitza en 

les actes d’avaluació trimestrals del grup. 

 
6. Criteris d’avaluació 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONCRECIÓ PER NIVELL 

BLOC 1. ESCOLTA NIVELL I  NIVELL II NIVELL III 

1. Utilitzar l’escolta musical per indagar en les possibilitats del so.  X  

2. Gaudir d’obres musicals senzilles.  X  

3. Conèixer exemples d’obres variades de la nostra cultura i d’altres per valorar el patrimoni musical, donar                 
importància al fet que es mantengui i difongui, i aprendre el respecte amb què s’han d’afrontar les audicions                  
i representacions. 

 X  

BLOC 2. INTERPRETACIÓ MUSICAL    

1. Entendre la veu com a instrument i recurs expressiu, partint de la cançó i de les seves possibilitats per                    
interpretar i improvisar. 

 X  

2. Interpretar tot sol o en grup, mitjançant la veu o instruments, emprant el llenguatge musical,                
composicions senzilles que continguin procediments musicals de repetició, variació i contrast, assumint la             
responsabilitat en la interpretació en grup i respectant tant les aportacions dels altres com la persona que                 
assumeix la direcció. 

 X  

3. Explorar i utilitzar les possibilitats sonores i expressives de diferents materials, instruments i dispositius               
electrònics. 

 X  
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BLOC 3. LA MÚSICA, EL MOVIMENT I LA DANSA    

1. Adquirir capacitats expressives i creatives que ofereixen l’expressió corporal i la dansa, i gaudir de la                 
seva interpretació com una forma d’interacció social. 

 X  

 

 
 

7. Elements transversals. 

El treball dels elements i continguts transversals s’especifica en un document comú de centre, inclòs dins la concreció curricular. 

8. Materials i recursos didàctics. 

Instruments musicals, música en diferents formats, pissarres, PDI, programes informàtics, llibre de text i qualsevol cosa que poguem fer sonar. 

 




