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PROJECTES
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Treballem per projectes perquè…
• L’aprenentatge és molt més significatiu
• Són molt més motivadors

Com programem un projecte a l’àrea 
de música?

• Utilitzant eixos temàtics
• Plasmant tot el projecte en un canvas



PROJECTES
Eixos temàtics de 5é curs



PROJECTES Canvas de projecte:
1r trimestre de 5é curs



PROJECTES

Continguts 
de música 
(Primària)

Preferència per un 
enfocament pràctic 
i vivencial per a 

aprendre conceptes 
teòrics

Treball de 
diversos 

continguts en 
una sola tasca

Remanent 
memorístic



Jean Collicot 
(2010)

INCLUSIÓ

Volem que…
• Tots els alumnes treballen junts
• Tots els alumnes treballen al màxim de les 

seues possibilitats

Per a aconseguir-ho, utilitzem

• Unes normes bàsiques que ajuden:



Jean Collicot 
(2010)

INCLUSIÓ

Per a aconseguir-ho, utilitzem

• La instrucció multinivell: treballem tenint en 
compte diferents nivells de dificultat

Continguts estàndar

Continguts alumnes de PT 
(o amb dificultats motòriques, etc.)

Continguts alumnes 
d’altes capacitats



Programa CA/AC 
(UVIC)

APRENENTATGE 
COOPERATIU Treballem per grups cooperatius 

perquè…

• Ens garanteix l’assoliment de la competència social 
i cívica

• Hem d’aprendre a arribar a acords, a sol·lucionar 
problemes i a ser socialment constructius

Què utilitzem?
• Col·locació en grups cooperatius permanents 

(e1 curs amb el mateix grup)
• Utilitzar estructures cooperatives simples (ETS)



EMOCIONS

Francisco Mora 
Álvaro Bilbao

Són importants perquè…

• Són inherents a la música, així com a les arts en 
general

• Hem d’observar-los: l’expressió musical és 
expressió emocional

Com les treballem?

• Mitjançant treballs específics de 
reconeixement de les emocions



EMOCIONS

Francisco Mora 
Álvaro Bilbao

Com les treballem?
Amb rutines i principis que apliquem a tots 
els cursos:

• Màquina de xiclets: eina de feed-back emocional
• Audicions musicals comentades des de les emocions
• Enfocant les activitats pràctiques (cantar, ballar, tocar) com a 

activitats lúdiques, on no cap el judici de cap pràctica
• Fomentar activitas d’improvisació i de creació, on 

afloren més les emocions de cadascú



TIC/TAC

M. Jesús Camino 
Meritxell Viñas 

És important treballar amb les TIC 
perquè:

• Han d’aprendre a utilitzar el programari i el 
maquinari per a resoldre els seus propis problemes

• Han d’adquirir habilitats per a gestionar la gran 
quantitat d’informació que reben continuament

Per a aconseguir-ho, utilitzem
• El maquinari de què disposa l’escola: tablets i 

ordinadors
• Activitats que els permeten ser conscients del tipus 

d’informació que gestionen.

Les fonts són 
fiables?

Quina 
conclusió 
podem 

traure?

No només consumim, 
GENEREM contingut


