
aula  de  música



Tradicionalment, l’ensenyament s’ha caracteritzat per oferir una gran 

quantitat d’informació conceptual, deixant de banda factors tan im-

portants com els afectius.

Des del punt de vista pedagògic, potenciar la intel·ligència emocional 

contribueix a que l’infant desenvolupi l’autoestima i aprengui tant a 

valorar com a controlar els seus punts forts i a millorar aquells que són 

deficitaris. A més, afavoreix una visió positiva de la vida que l’ajudarà a 

desenvolupar-se en una societat cada vegada més complexa i diversa.

“La música és l’art més directe, entra per l’oïda i va al cor”. És un 

mitjà indispensable per al desenvolupament intel·lectual, emocional 

i espiritual de la persona, alhora que serveix per despertar i desen-

volupar les facultats humanes. 



educar als infants a través de la música



Objectius generals
· Sensibilitzar els infants musicalment a través de diferents estímuls 
auditius, visuals i corporals, que ajudin a millorar el seu desenvolupa-
ment intel·lectual i sobre tot, l’emocional.
· Desvetllar, en ells, l’amor, l’alegria i la sensibilitat auditiva.
· Afavorir l’expressió del món intern, l’espiritualitat humana.

Pica manetes de P0 a P2
Metodologia “Música per créixer” 
El principi i la base d’aquesta metodologia és ensenyar als infants a 
escoltar, a potenciar l’atenció i la relaxació, i en una segona fase treba-
llar el moviment com a font de creativitat, d’expressió i d’imaginació.

Pica de mans P3 a P5 
Metodologia “Dalcroze” 
La filosofia del mètode es basa en la idea que l’alumne ha d’experi-
mentar la música física, mental i espiritualment. Té com a fina-
litats principals el desenvolupament de l’oïda interna, així com 
l’establiment d’una relació conscient entre ment i cos per exercir 
un control durant l’activitat musical. 



“L’art de la música és el  que 
es troba més a prop de les 
l làgrimes i  dels records”

(Oscar Wilde)
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