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Mostra comercial

Presentació
Teniu en les mans Música en moviment, el nou 
projecte de música d’Edicions Bromera per a tota la 
Primària. Es tracta d’un material didàctic innovador 
que proporciona a l’alumnat eines que promouen 
una educació integral, inclusiva, coeducativa, 
igualitària i facilitadora de la convivència i de les 
relacions interpersonals, mentre aprén música i en 
gaudeix.

Cada llibre s’estructura en tres projectes que 
poden correspondre amb els tres trimestres del 
curs. Cada un comença amb una motivació ben 
atractiva per a despertar l’interés de l’alumnat. 
Després, hi ha una sèrie de reptes o tasques, que 
són les eines d’ensenyament-aprenentatge, amb 
activitats diverses i originals que l’alumnat ha 
de resoldre de manera creativa. Aquests reptes 
tracten tots els continguts de l’àrea de música i 
també altres de transversals, que garanteixen 
la qualitat en els processos d’aprenentatge. A 
més, s’adapten a les característiques del grup 
i a la realitat de cada centre. Aquestes tasques 
condueixen a un repte final en què s’elabora un 
producte rellevant que permet l’execució d’una 
acció intencionada i dirigida a obtindre un canvi 
o solució a partir d’una situació o problema real 
en un context social, personal, familiar o escolar. 
Al llarg dels sis llibres tenen un paper clau uns 
personatges que fan de vincle entre projectes i 
cursos: Piranotes, Musi, Somni, Sona i Vals.

Els plantejaments metodològics didàctics, com 
ara l’aprenentatge cooperatiu, la gamificació, la 
classe invertida, les assemblees participatives o 
l’aprenentatge servei són actius i coherents amb 
el desenvolupament de les competències i estan 
presents de manera continuada al llarg de cada 
un dels tres projectes de cada nivell educatiu. 
Es tracta de recursos metodològics musicals i 
artístics que generen experiències educatives que 
es converteixen en situacions reals d’aprenentatge 
d’allò més motivadores.



Música en moviment atén la interdisciplinarietat perquè tot es troba connectat. La metodologia utilitzada 
es fonamenta en la globalització, en la transversalitat de l’aprenentatge i en la construcció del coneixement 
d’una forma activa, cooperativa i vivencial, la qual cosa implica que l’alumnat siga un agent actiu en el 
procés d’aprenentatge. 

Tant els continguts com els criteris d’avaluació inclouen els elements transversals que el Reial Decret 
126/2014 en l’article 10 declara com a obligatoris per a totes les àrees. A més, aquests elements s’hi 
incorporen relacionats amb el desenvolupament de les competències amb què estan vinculats a través 
dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera, Música en moviment es converteix en un material transversal i 
interdisciplinari que utilitza la coordinació i cooperació entre àrees, entre nivells i fins i tot entre institucions 
i associacions de la realitat de cada centre. D’aquesta manera, integra transversalment en el currículum 
d’educació musical el desenvolupament de l’educació emocional, l’educació en valors, l’ecologia, la 
sostenibilitat i l’alimentació saludable, entre d’altres. A més, l’aprofitament pedagògic de les celebracions 
i tradicions valencianes, el repertori de jocs, les danses i les cançons, contribueixen a fer que l’alumnat 
tinga un coneixement més profund tant de la cultura pròpia, com d’altres.

Les activitats de Música en moviment contemplen la cooperació i la coordinació de tots els membres del 
grup per tal d’aconseguir una educació integradora en què el paper de cada xiquet i xiqueta és essencial 
per a aconseguir un objectiu comú. S’integren també a aquest projecte musical tots els agents de la 
comunitat educativa. 

Pel que fa a l’avaluació, s’enfoca des dels nivells d’autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació amb la 
utilització de diversos instruments de manera continuada que donen una informació real de les necessitats 
de tot l’alumnat en cada moment.

Cal destacar també la plataforma digital del projecte, que disposa d’una gran varietat de recursos: àudios, 
vídeos, enllaços, activitats interactives i altres materials que complementen el llibre en paper.

A més, mitjançant l’ús de les metodologies actives emprades en cada repte, tasca i producte de Música en 
moviment s’aconsegueix cada un dels continguts contemplats en la normativa 
vigent amb la creació d’audiovisuals, mascletades, podcasts, lipdubs, flashmobs, 
gimcanes, tertúlies musicals, assemblees participatives, grups vocals i 
instrumentals, making of, performances i, fins i tot, la posada en marxa 
d’una ràdio i una revista escolar musical, entre moltes altres activitats 
engrescadores per a tota l’etapa.

Benvinguts i benvingudes!

L’equip de Música en moviment
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1 EMUSIONA’T

PROJECTE

Repte : 
Creem un 
Emusionari

Repte 2:
Creem 
un ball

Repte 3:
Construïm 
un instrument

Repte final:
Ens trobem 
per Nadal

Repte 4 :
Celebrem 
la festa 
de la música
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1. Comenteu 'a l’'aula.
• Com ha# passat  $el primer 'dia 'de 'classe?
•  T’ha 'alegrat  $estar 'amb $el# 'company# i le# 

'companye#?

2. Encercla 'què sent# hui.

 'alegria tristesa $enuig sorpresa por 

3. D$escobreix 'qui són.
H'ola! 

S'oc Piranote#, 
benvinguda.

4. Escolta la 'cançó 'de Musi.

H'ola! 
Em 'dic Musi i 

'acabe 'd’'arribar 
'a la 'ciutat.
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Em 'dic  
Musi i soc una 

'granota.

Canvie 'de 'color 
'quan $em pose trista 

'o molt 'contenta!

5. Llig i mira $el vídeo.
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Quan sona la música 
faig 'croc-'croc. Estic feliç 
'd’$estar 'ací. A vosaltre# 

'què vo# fa feliço#?

Quin# instrument# i 
'objecte# teniu 'a l’'aula 'per 
'a fer-lo# sonar? M’heu 'de 

mirar, m’heu 'd’imitar.
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1. Cantem 'amb Musi.

REPTE 1

Creem un Emusionari

B$envingut#, 'amic# i 'amigue#
B$envingut#, 'amic# i 'amigue#, 'al nou 'cur#! 

Com $esteu? 
M'olt 'content# 'amb $el# 'company#, 

'amb $el# braço# ben 'obert# vo# $esperem. 
Com $esteu? 

Impacient# per 'començar!

2. S$eguim $el musicograma.
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3

1

2

3. En# presentem 'amb percussió 'corporal.

 JO SOC MU - SI.

4. Escolta $el so 'que representa 'cada foto. D$espré#, 
'dibuixa’n l’$emoció.
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El silenci $é# l’'absència 'de so i #’$escriu 'amb una .

 $enuig  por 'alegria

 tristesa  sorpresa

5. Escriu una  'on hi ha silenci.

6. Numera segon# $el 'que $escolte#.

7. Juguem 'a le# $estàtue#!
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1 2 3

8. Expressem le# $emocion# 'amb $el 'co#.

• P'oseu-vo# per parelle#.
•  Trieu una $emoció i 'anoteu-la. 
 

•  Un membre representa l’$emoció 'amb 
l’instrument i l’'altre 'amb $el 'co#.

• Intercanvieu-vo#  $el# paper#.

9. Com t’ha# sentit 'durant l’'activitat? Encercla-ho.

10. Creem un Emusionari.
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1. P'ara 'atenció 'al 'conte.

F'ort Fluix

REPTE 2

Creem un ball

S'ap# 'què se 'celebra 
 $el 9 'd’Octubre?
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3. Cantem «N'an# i 'gegant#».

El 9 'd’'octubre 'de 1238  
J'aume I va travessar le# 

muralle# 'de V'alència. 

2. P'arlem 'del 9 'd’O'ctubre.
• Qui va ser J'aume I?
• Què se 'celebra $el 9 'd’O'ctubre?
• Com ho feu 'a l’$escola?
•  L'a música $é# important $en le# feste#? 

P$er 'què?

N'an# i 'gegant#, menudet# i 'gran#, 
van pel 'carrer, ballant i botant, 
han vingut 'ací per fer-ho millor 
i 'així fer riure per la població.
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4. On $està#, 'que no $et veig? Juguem?
• F$eu parelle# i trieu un 'animal.
• T'apeu-vo# $el# ull#.
• Busqueu-vo# fent $el so 'de l’'animal.

5. Cantem «Quinze són 'quinze» 
i seguim la música.

Quinze són 'quinze, 
'quinze, 'quinze, 'quinze, 

'quinze són 'quinze, 
'quinze, 'quinze són.

6. En# 'desplacem 'al ritme 'de la 
música i juguem 'a «Musi 'diu…».

7. Cantem la 'cançó «Piranote# $é# molt feliç». 

L'a Piranote# 'ara $é# molt feliç (*3) 
perquè té un 'grapat 'd’'amic#.

Musi, Musi, Musi, Musi, mu, (*3) 
Musi, Musi, ja $està 'ací.
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8. Creem $el ball 'de Piranote#.

palma

peu
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9. S'onen fort 'o fluix? M'arca la 'casella 'correcta.

10. Enregistrem soroll# i 'anotem-lo#.
 
 

11. P$er parelle#, $escrivim una norma per 'a 
'controlar $el soroll 'a l’'aula.
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12. F$em un semàfor 'de soroll#.

13. Escoltem $el so, 'anotem l’'ordre i 'acolorim segon# 
la intensitat.

N'o podeu  
parlar tot#  

'alhora, 'demaneu  
$el torn.Bla, bla, bla... 

P'arlem sense 
'cridar.

Xst... M’'ajude# 
'a fer silenci?
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REPTE 3

Construïm un instrument

El# instrument# 'de percussió 
produeixen $el so 'gràcie# 'al xoc 
'de le# baquete#, le# mace# 'o 'altre# 
pece# 'contra $el metall, la fusta 

'o la pell.

FUSTA
'caixa xinesa

triangle

'agogó

'caixa 
xinesa redona

'clave#

'cascavell#

bombo

bongo

'caixa

pandero

'campaneta

maraque#

rascador

'cròtal#

$esquellot

postisse#

METALL

MEMBRANA
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1. Numera $el# instrument# segon# l’'ordre $en 'què $el# 
$escolte# i  $escriu $el seu nom.

2. Encerla $el# instrument# 'que pertanyen 'a la 
família 'de la percussió.
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1 32

4 65

4. Dibuixa 'com sona.
LLARG CURT

3. Cantem i toquem «Vull ser músic».

J'o voldria ser bon músic, 
un solista 'del# mé# 'gran#. 

T'ocaré la pandereta i tothom m’'aplaudirà. 
T'ac, tac, tac... 

Provaré si $el triangle  $é# mé# fàcil 'de tocar. 
Clin, 'clin, 'clin... 

El tambor faré sonar i tothom podrà ballar. 
Plam, plam, plam...
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Procediment:
•  P$ensa 'com vol# 'que siguen le# 'castanyole#: mariete#, 

'cocodril#, 'granote#... 
•  F$e# la forma 'amb $el 'cartó i retalla’l.
• Pinta’l 'o 'apega-li la 'cartolina.
•  D$ecora-ho: ull# 'de 'granota, 'dent#, potete#...
•  D'oblega $el rectangle per la meitat i 'apega-hi $el# tap# 

'a la part interior.

5. Com sona: fort 'o fluix?

6. F$em une# 'castanyole# 'amb Musi.
N$ecessite#:

7. Creem la nostra partitura segon# $el 'codi. D$espré#, 
toquem-la.
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REPTE 4

Celebrem la festa de la música 

1. Què $é# $el Dia 'de la Música?

2. R$ecorda la 'cançó i tria l’instrument 'que vol# 
tocar.

J'o voldria ser bon músic, 
un solista 'del# mé# 'gran#.
T'ocaré  
i tothom m’'aplaudirà.

Com sona l’instrument?  

El 'carrer $e# 
'converteix $en un 'concert 
'amb 'activitat# musical# 'a 

l’'aire lliure.

É# una festa 
popular per 'a 
tot#  $el# músic# 
'que vulguen 
participar.

Com 
podríem 

'celebrar-lo 
nosaltre#?

Hi ha 'actuacion# 
musical# per 'a tot# 

$el# públic#.
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3. B'allem la 'cançó 'anterior.

4. Tria 'què vol# fer per 'a 'celebrar $el Dia 'de la 
Música i practica 'amb $el teu 'grup.

5. Celebrem la festa 'de la música 'cantant, tocant i 
ballant.

'cantar tocar

ballar
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Periodistes musicals

1. Què posem $en la revista 'de música? 
 L$e#  $emocion#  $expressade# 'amb $el 'co#.
 Com hem 'celebrat  $el 9 'd’O'ctubre.
 Quin instrument he 'construït.

 Altre#:  
2. Quina 'cançó 'gravem 'a la ràdio?

 L'a 'cançó 'de Musi.
 B $envingut#, 'amic# i 'amigue#.
 N'an# i 'gegant#.
 Quinze són 'quinze.
 Piranote#  $é# molt feliç.
 Vull ser músic.

 Altre#:  
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REPTE FINAL

Ens trobem per Nadal

1. A'cabem la història 'de Musi fent una representació 
teatral.

2. Completem $entre tot $el 'grup.
A nosaltre#  $en# posa tristo#/$e#...

 .

A nosaltre# $en# posa 'content#/$e#...

 .

A nosaltre# $en# $enfada...

 .

A nosaltre# $en# fa por...

 .

A nosaltre# $en# sorprén...

 .
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Valore el trimestre

Què ha# 
'apré#?

Què $é#  $el 
'que mé# t’ha 

'agradat?
I $el 'que 
meny#?

Què millorarie#?  
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Ral·li fotogràfic

Apega 'ací le# teue# imatge# preferide# 'del trimestre.

Juguem!








