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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
MUSIQUEM 
ELS VALORS

PROJECTE

Repte :
Creem el Club 

de la Valentia
Repte 2:
La cançó dels 
valors

Repte 4 :
Celebrem la festa 
de la música

Repte 3:
Construïm un 
instrument de 
corda

Repte final:
Creem un 
flashmob
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1 Parlem de sentiments i de valors. 

• Què sents hui? Encercla-ho. 

 alegria tristesa enuig sorpresa por

• Què és per a tu un superheroi o una superheroïna?

• Creus que els superherois i les superheroïnes són només gent que pot 
volar i té força sobrehumana? Comenteu-ho.
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Ha arribat una 
nova companya 
a l’aula. Li diuen 

Sona.

Hola, 
companys i 
companyes!

Sona té una 
discapacitat auditiva 
i porta un audiòfon. 
És una superheroïna 

i lluita per la 
igualtat.

Tots iguals, tots diferents,
així és com hauria de ser.

2 Saps qui és Sona?
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3 Llig, escolta i canta la cançó «Tots iguals, tots diferents». 

Tots iguals, tots diferents

Hola, hola, estic ací 
molt contenta de trobar 
una escola amb gent de pau.

Em dic Sona i brille, 
brille allà on estic, 
cada nit somie cantar 
envoltada d’amistat.

La meua força és estimar, 
la convivència i la igualtat, 
la fortalesa per canviar 
i aconseguir un món de pau.

Tots iguals, tots diferents,  
així és com hauria de ser. 
Tots iguals, tots diferents,  
així és com hauria de ser.

4 Acompanyem amb percussió corporal i instruments de làmines la cançó 
de Sona «Tots iguals, tots diferents».

Saps què és un obstinat? Es tracta d’un fragment rítmic o melòdic que 
es repeteix de forma insistent.

Signe de repetició
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1 Com et sents hui? Encercla-ho.

REPTE 1

Creem el Club de la Valentia

2 Quines normes tindrà el Club de la Valentia? Parlem-ne i escriu-les.

 

 

3 Presenta’t a la classe amb percussió corporal i digues un valor que et 
caracteritza.

El compàs  
de 4 té quatre 
pulsacions. La 

primera pulsació 
és més forta que 

la resta.

La blanca  dura dues 

pulsacions i el seu silenci  

també. La redona  i el 

seu silenci  duren quatre 

pulsacions cada un.

 Soc Víc-tor.  Soc va - lent.

 palmada genolls palmada genolls
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lasolfamiredo

5 Cantem la cançó «Jo soc valenta».

Soc la més forta, 
no per la violència, 

no pels crits, 
ni per l’ús de la força.

Soc la més forta 
perquè tinc bones amigues 

que ens estimem i defensem 
quan de veritat importa.

Uniu-vos, companyes i companys, 
contra tots els abusos, 
ací estem per a parar 

les injustícies amb afany.

4 A partir del ritme creat, assigna a cada figura una nota.
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6 Seguim el musicograma de l’«Ària per a corda de 
la suite núm.3» de J. S. Bach.

T’agrada aquesta 
peça? La interpreten 
instruments de corda.

Tertúlia musical
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7 Escoltem i imaginem què ens suggereix aquesta música.

Títol de l’obra:  

Autoria:  

Emocions i valors que m’evoca:  

 

 

Dibuix sobre l’audició escoltada.

Tertúlia musical
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Club de la

Club de la

8 Muntem, entre tota la classe, el Club de la Valentia. Emplena el teu carnet 
per a pertànyer al club. 

Valentia

Valentia

Nom:  

 

Carnet de membre del Club de la Valentia del centre  

 

 

 

 

 

 

Valors triats per la classe:
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9 Resol els mots encreuats.

1.  Aparell que ajuda les 
persones amb sordesa 
a escoltar millor.

2.  Representació amb 
imatges d’una peça 
musical.

3.  Compositor barroc autor 
de l’«Ària per a corda» que 
ha aparegut en la unitat.

4.  Cada una de les divisions 
d’una composició musical.

5.  Motiu o frase musical que 
es repeteix persistentment.

6.  Nota musical que dura 
quatre temps.

Encercla l’opció adequada en cada cas.

REPTE: CREEM EL CLUB DE LA VALENTIA

Has treballat  
en equip?

Valores 
positivament el 
teu treball?

Coneixes les 
normes del Club 
de la Valentia?

Coneixes nous 
valors gràcies a 
aquest repte?

Has aprés la cançó 
«Jo soc valenta»?

Has sigut capaç 
de seguir el 
musicograma?

Saps qui va ser 
J. S. Bach?

Has aprés coses 
noves en la 
tertúlia musical?

6

R

4 5

C O 1 A N

2 M C

3 B
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1 Parlem tota la classe: qui era el tio Pep?

2 Cantem «El tio Pep».

El tio Pep se’n va a Muro, tio Pep. (bis) 
De Muro què em portarà,  
tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep? (bis)

Una tartana i un burro, tio Pep, (bis) 
per a anar a passejar,  
tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep...

El tio Pep ja té el burro, tio Pep, (bis) 
que molts quinzets li ha costat,  
tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep...

I tota la gent de Muro, tio Pep, 
diuen que l’han enredrat,  
tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep...

El ruc li ha dat tres patades, tio Pep, 
i l’han dut a l’hospital,  
tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep...

Té tres costelles trencades, tio Pep, 
i tot el cos li fa mal,  
tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep...

REPTE 2

La cançó dels valors
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Encercla l’opció adequada en cada cas.

REPTE: LA CANÇÓ DELS VALORS

T’ha agradat 
aquest repte?

Valores 
positivament el 
teu treball?

T’has implicat en 
el treball en equip?

Has aprés la cançó 
«El tio Pep»?

Has aportat idees 
a la cançó dels 
valors?

Has aprés la 
cançó dels valors?

Has fet ús dels 
valors apresos en 
el repte anterior?

Has organitzat 
adequadament les 
tasques i el temps?

És amable, 
treballador, 

alegre, prudent, 
pacient, correcte, 

servicial...

3 Inventem la lletra del tio Pep amb els valors 
que diu Sona i celebrem el 9 d’Octubre cantant 
la cançó dels valors.

El tio Pep és                                        , tio Pep, (bis) 

                                     i                                    ,  

tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep... (bis)

                                     i                                    , tio Pep, (bis)

                                     i                                    ,

tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep... (bis)
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1 Mirem i parlem. 

Els instruments de corda poden ser de tres classes, segons com se’n 
fan vibrar les cordes:
 •  Corda polsada: sonen quan polsem o pessiguem les cordes amb 

els dits o una pua.
 •  Corda fregada: les cordes vibren quan les freguem amb un arc.
 •  Corda percudida: un martellet colpeja les cordes i fa que vibren.

2 Anota els noms d’altres instruments de corda que conegues.

 

3 Numera els instruments segons l’ordre en què els escoltes.

banjo

ukulele

koto

sitar

krar

cítaresbalalaica

lira

viola de 
roda

REPTE 3

Construïm un instrument de corda
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4 Construïm un instrument de corda. Fixa’t què necessitem. 

5 Com sonen els nostres instruments? Dibuixa amb grafies no 
convencionals.
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1

3

2

4

6 Tria una imatge i tres ritmes en forma ABA.

• Tria el compàs que utilitzaràs:   

• Combina les figures:             

• Utilitza les intensitats:       
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Encercla l’opció adequada en cada cas.

REPTE: CONSTRUÏM UN INSTRUMENT DE CORDA

Has aprés 
instruments nous 
de corda?

Eres capaç 
d’identificar 
amb l’oïda els 
instruments 
treballats?

Has creat escenes 
musicals?

Has treballat en 
equip?

Has construït un 
instrument?

Valores 
positivament el teu 
treball?

Valores 
positivament 
el treball de la 
classe?

Entens la forma 
ABA?

7 Troba el nom de huit instruments de corda.

A V I O L I N G U S

L I R A P E R U N T

X O N F A N I I O M

P L I E A B L T P H

C O N T R A B A I X

U N E C P N O R A S

P C E R A J Q R N U

S E O B R O S A O P

A L I S H A D O M P

L I R M J I E S T A
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22

3

5

NOVEMBRE

DESEMBRE

Dia de la Música

Dia de la Discapacitat

Dia del Voluntariat

1 Parlem dels dies commemoratius del trimestre.

• Quins d’aquests dies coneixies?

• Per què creus que existeixen eixos dies?

• Què significa col·laborar en un voluntariat?

• Què és una ONG?

• Què suposa la diversitat funcional?

REPTE 4

Celebrem la festa de la música

CAPACITAT

3 de desembre

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB

 

DIA
DE LA
MÚSICA
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2 Escoltem i seguim el musicograma.

«Tritsch-Tratsch Polka», de Johann Strauss.
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3 Completa.

Títol de l’obra:  

Autoria:  

Emocions i valors que m’evoca:  

 

 

Text sobre l’audició escoltada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertúlia musical
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4 Acompanyem amb el cos la peça treballada.

5 Seleccionem huit ritmes de l’activitat anterior i els escrivim. 

6 Expressem amb el cos com celebrar la festa de la música.

• Tria la distribució: per parelles, grups de quatre, grup gran...

• Fes passos i pulsacions amb canvis de sentit.

• Improvisa gestos i moviments.

• També pots caminar al ritme de la pulsació i fer palmes en l’accent; 
desplaça’t saltant a la dreta i repetint a l’esquerra; fes voltes fent un 
molinet agafat pel colze, a dreta i esquerra...
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Encercla l’opció adequada en cada cas.

REPTE: CELEBREM LA FESTA DE LA MÚSICA

T’ha agradat aquest 
repte?

Has aprés quins 
són els dies 
commemoratius 
del trimestre?

Saps qui va ser 
J. Strauss?

Valores 
positivament el teu 
treball?

T’has implicat en el 
treball en equip?

Has aportat idees a 
la tertúlia?

Has pogut seguir el 
musicograma?

Has organitzat 
adequadament les 
tasques i el temps?

7 Investiguem.

• Què és la percussió corporal?

 

 

• Busca i escriu cançons creades amb percussió corporal.

 

 

 

 

• Imitem els passos d’una de les cançons creades amb percussió 
corporal.
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Periodistes musicals

1 Quin contingut posem a la revista de música?

 El Club de la Valentia.

 Lletra de «Soc valenta».

 Celebració del 9 d’Octubre.

 Construïm instruments musicals.

 Celebrem la festa de la música.

 La percussió corporal.

 Altres:  

2 Com explicaràs el contingut que has triat? Escriu-ne els passos.

 

 

 

 

 

3 Què gravem al programa de ràdio?

 El Club de la Valentia.

 Cançoner de valors.

 La construcció dels instruments musicals.

 Celebració de la festa de la música.

 Altres:  
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1 Parlem.

Podem fer-ne 
de «Jo soc valenta» o 
de «Tots iguals, tots 

diferents»!

Muntem-lo per 
Nadal! Busquem abans 
exemples en Internet, 

d’acord?

Un flashmob és una 
coreografia que fa un grup de 

persones en un lloc públic. 
Solen convocar-se a 
través de les xarxes.

REPTE FINAL

Creem un flashmob

2 Busca en Internet un flashmob i explica com es fa.

Nom del flashmob:  

Autoria:  

Espai:  

Música:  

Explicació:  
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3 Fem un flashmob utilitzant els elements treballats.

Organitzem les entrades per al nostre flashmob.

Percussió corporal.

Paràmetres del so: so-silenci, fort-fluix, llarg-curt, timbres.

Figures treballades.

Ritmes seleccionats: estructurem els ritmes i moviments seleccionats i 
els incorporem i organitzem dins la música.

Moviments seleccionats.

Música donada.

Moviments binaris.

4 Gravem el que hem creat.
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Valore el trimestre

Què has aprés aquest trimestre?

 

Què és el que més t’ha agradat?

 

I el que menys?

 

Què has cantat?

 

Què has tocat?

 

Què has ballat?

 

Què has creat?

 

Què canviaries?

 

Has pres mesures per a millorar el teu aprenentatge? Quines?

 



5
7

5
7

Ral·li fotogràfic

Apega ací les teues imatges preferides del treball del trimestre.

Juguem!








