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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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PROJECTE EMPREMTES 

MUSICALS VERDES

Repte  : Fem un 
calendari musical 

sostenible

Repte 2: 
Celebrem el 9 

d’Octubre amb 
sostenibilitat

Repte 3: 
Construïm una 

batucada

Repte 4: 
Un lipdub per la 

festa de 
la música

Repte final: 
Ens trobem 
per Nadal
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1 Parlem de la sostenibilitat.

• Us agrada la camiseta que porta Piranotes en la làmina inicial? Què penseu 
que significa el símbol dibuixat?

• Per què la línia de reptes té forma de lletra erre?

• Quins elements hi observeu?

• Sabeu què és un calendari sostenible?

• Quines dates haurien d’aparéixer marcades en el calendari sostenible?

2 Explica què és la norma de les tres erres.

 

 

 

3 En què es diferencien el so i el soroll? I la música i el soroll? Per parelles, 
penseu les respostes, anoteu-les i compartiu-les amb tota la classe.
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4 Mira el vídeo, observa les imatges i llig les vinyetes amb atenció.

Redueix 
la contaminació 

acústica.

Reutilitza 
el material per a 

crear altres 
objectes.

Recicla 
el vidre, el paper 

i el plàstic.

Cantem 
tots junts!
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5 Llig, escolta i canta la cançó «Jo recicle, i tu?».

Jo recicle, tu reutilitzes i ell redueix. 
Jo recicle, tu reutilitzes i ell redueix. 

Això tots farem i les tres erres aconseguirem. 
Això tots farem i les tres erres aconseguirem.

A reduir, ell m’ensenyarà.

Portarem bosses de casa quan anem a comprar 
i sols les omplirem amb el que puguem necessitar. 

Llum i aigua tancarem 
i d’esta forma reduirem.

Jo recicle, tu reutilitzes i ell redueix...

A reutilitzar, tu m’ensenyaràs.

Amb un tub i un embut, la trompeta construirem, 
i bufant pel tub ben fort sonarà com l’instrument. 

Amb una caixa i un palet, construirem un tamboret, 
amb una mà i l’altra mà l’instrument ressonarà.

Jo recicle, tu reutilitzes i ell redueix...

A reciclar, jo t’ensenyaré.

Vidre per un costat, al verd el puc posar. 
Al contenidor blau, el paper i el cartó. 
Plàstics i envasos, al groc podem tirar. 

I no t’oblides de l’orgànic, que n’hi ha a muntó.

Jo recicle, tu reutilitzes i ell redueix...

De segur que el planeta net i viu tindrem!
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1 Parlem.

• Com et sents hui? Encercla-ho.

REPTE 1

Fem un calendari musical sostenible

• Què has fet hui per a cuidar el planeta?

• Si no ho has fet, què podries millorar?

2 Escoltem «Cuida-la», del grup Arròs Caldós, i fem una tertúlia musical.

Títol:  

Autoria:  

Instruments:  

Forma musical:  

De què parla la lletra?  

 

 

Què t’ha fet sentir?  
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3 Cantem «Cuida-la», d’Arròs Caldós.

Cuida-la, cuida-la, eeooh, cuida-la, 
cuida-la, cuida-la, eeooh, cuida-la, 
cuida-la, cuida-la, eeooh, cuida-la, 

cuida-la, cuida-la, eeooh, cuida-la, cuida-la.

Gira la roda, 
els dies se’n van. 

Ai, per què no cuidem la Terra? 
I passen els anys i la vida se’n va, 

cap on vas? 
Mira que la Terra se’ns en va, que se’ns mor, 

mira que la Terra està malalta. 
Escolta com crida, 
escolta el seu plor!

Cuida-la, cuida-la, eeooh, cuida-la...

I gira la roda, ja no pots parar, 
no hi ha marxa enrere, no saps aturar-te. 

I gira la roda, ja no pots parar. 
I jugues a evolucionar! 

Que la Terra va escalfant-se i nosaltres també… 
Mai no es curen les ferides! 

Que la Terra va escalfant-se i nosaltres també…

Hi ha ferides tan profundes que no es poden borrar, 
són marques gravades amb foc. 

Hi ha ferides tan profundes que no les podrem borrar, curar, borrar, curar, no, no... 
Si la Terra va escalfant-se i nosaltres també, 

la Terra va escalfant-se.

Cuida-la, cuida-la, eeooh, cuida-la...
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4 Contesta les preguntes i, en acabant, llig les vinyetes.

• Per a què creus que són els signes de prolongació?

 

• En coneixes algun? Quin?

 

Els signes de prolongació 
augmenten el valor de les figures.

El punt és un signe de 
prolongació que s’escriu a la dreta 

de les figures i les prolonga la 
meitat del seu valor.

La lligadura de prolongació és una 
línia corba que uneix dues notes i fa 

que aquestes sumen el seu valor.

També hi ha el calderó, que 
prolonga la duració de les figures el 

temps que vol qui dirigeix.
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INGREDIENTS

—Autor/a:  

—Títol de l’obra:  

— Compàs de tres pulsacions

—8 compassos

—Figures rítmiques conegudes

—Signes de prolongació

—Clau de sol

—Doble barra final

—Tempo

5 Inventa una melodia sostenible amb aquests components i molta imaginació.

PREPARACIÓ
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Dia de l’Arbre

Dia de l’Ecologia

Dia de l’Educació Ambiental

 

 

 

6 Investiga i anota quin és el Dia de l’Aigua, 
el Dia de la Terra i el Dia del Reciclatge.

7 Tria una cançó relacionada amb la data 
que més t’agrade del calendari sostenible 
i escriu-la ací. També pots inventar-ne 
una a partir de la melodia de l’activitat 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clave és un tipus de patró rítmic que es divideix en dues parts: una forta 
(de tres colps), i una feble o fluixa (de dos colps).

El compàs de  es pot escriure també així  .
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A

A

B

B

Demane ajuda 
quan la necessite.

Accepte i complisc  
les normes.

Parle sense cridar.

Espere el meu torn  
de paraula.

Parle amb respecte.

Diana d’autoavaluació
Col·labore amb 

els companys i les companyes.

Faig les meues 
tasques 
i funcions.1

2

3

4

8 Ompli els buits de la «Rumba del reciclatge» i acompanya-la amb el ritme que 
et proposem.

Si t’estimes la  , 

i t’agraden els  , 

para l’orella,  , 

perquè ara et vaig a ensenyar...

El reciclatge... 

Consisteix a no   

i a mantindre els boscos  , 

fer cas dels contenidors, 

separar   i   .

Si t’estimes la natura, 

si t’agrada la  , 

amb bon   i   pura 

anirà tot molt millor.

Si t’estimes la   

i vore neta la  , 

has de tindre ben present 

que el   és reciclar.

El reciclatge... 

Mai no et deixes un   

quan te’n vages d’excursió, 

emporta’t a casa el   

i no penses a fer  .

Si t’estimes la natura...

Si t’estimes la natura 

i a més la vols  , 

si no pots salvar  , 

comença per reciclar.

El reciclatge... 

Ara ja no tallem  , 

ara aprofitem el  , 

ara estalviem  , 

reciclar està molt bé.

Si t’estimes la natura, 

la rumba del reciclatge.

Monso, M. GiMeno i XiMo Caffarena
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REPTE 2

Celebrem el 9 d’Octubre 
amb sostenibilitat

1 Parlem del 9 d’Octubre.

• Què se celebra el 9 d’Octubre? 

 

• Com ho feu a la vostra escola?

 

 

• Quines cançons valencianes coneixeu?

 

 

• Sabeu què és el cant d’estil? I una albada? Expliqueu-ho.

 

 

2 Què són les línies addicionals? Pensa alguna nota que en porte i escriu-la.

Les notes que no caben en el pentagrama s’escriuen en línies addicionals. 
Aquestes poden ser superiors (si s’escriuen dalt del pentagrama) o inferiors 
(si van escrites davall del pentagrama).

la’ si’ do’’ re’’ mi’’

do si, la, sol, fa,
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3 Escolta aquest cant d’estil i encercla com t’ha fet sentir.

4 Anota què t’ha cridat l’atenció de la peça que acabes d’escoltar i comenta-ho 
amb un company o una companya. Heu coincidit?
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5 Què saps de les albades? Llig i ho aprendràs. 
Recorda que la dolçaina és un instru-
ment típic valencià de vent de fusta 
de doble llengüeta. És l’instrument 
principal de les albades.

El tabalet és un instrument de percus-
sió de pell, de so indeterminat, que 
es toca amb dues baquetes i acompa-
nya la dolçaina.

El cantador o la cantadora interpreta 
allò que li diu el versador o la ver-
sadora sobre una melodia prefixada 
amb variacions.

El versador o la versadora s’inventa 
els versos que ha de cantar el can-
tador o la cantadora i li’ls diu a cau 
d’orella.

El cant d’estil és un tipus de cant tradicional valencià, com les albades.

6 Per parelles, creeu un grup musical de cant d’albades 
que lluite per la sostenibilitat amb el lema: «La vida 
sostenible és per a la gent valenta». Poseu nom al 
vostre grup i creeu un logo.

 



1

2

3

4

7
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7 Cada parella inventarà una estrofa per a la melodia de l’albada. Recordem que el 
nostre lema és: «La vida sostenible és per a la gent valenta».

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Canteu la vostra estrofa per parelles, un farà de versador o versadora, i l’altre, 
de cantador o cantadora.

Demane ajuda quan  
la necessite.

Realitze les meues 
tasques i funcions.

Parle amb respecte.

Accepte i complisc  
les normes.

Espere el meu torn  
de paraula.

Parle sense cridar.

Diana d’autoavaluació

Col·labore amb els 
companys i les companyes.
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REPTE 3

Construïm una batucada

1 Parlem.

• Què sabeu sobre la batucada?

• En coneixeu alguna?

• D’on penseu que és originària?

• Quins tipus o famílies d’instruments en formen part?

2 Escriu els noms dels instruments on corresponga.

tamborísurdo

agogó

xocallo

timbal

atabaque

xequeré

   

    

3 Escoltem i mirem una batucada.

4 Què sents quan escoltes una batucada? Encercla-ho i comenteu-ho a l’aula.
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5 Construïm el nostre instrument de percussió per a la batucada.

EL SURDO

Material:
•  Un recipient redó i rígid, com un 

poal de metall o de plàstic (no 
importa la mida).

•  Precinte.
•  Tisores.
•  Pintures i pinzells.

Per a les baquetes:
•  Un parell de bastonets (com els 

que s’usen per a menjar).
•  Boles de cotó-en-pèl.
•  Cola. 

Elaboració:

Col·loquem una tira de precinte 
al mig del recipient en forma de 
creu i unes altres tires des del 
centre cap a l’exterior tensant i 
seguint l’ordre de les agulles del 
rellotge. Començarem de les 12 
a les 6, de les 3 a les 9, de la 1 a 
les 7, de les 4 a les 10, de les 2 a 
les 8 i de les 5 a les 11. Seguirem 
omplint amb precinte els espais 
que han quedat buits entremig 
fins que tot quede cobert. És 
important que fixem les tires amb 
molta tensió.

Encintem tots els extrems 
amb precinte per a evitar que 
s’afluixen. Podem passar 
una cinta ampla i enganxar-la 
amb precinte per a penjar-nos 
l’instrument.

Per a fer les baquetes agafem 
els bastonets i en un extrem els 
apeguem les boles de cotó-en-pèl.

Pintem el recipient i el decorem 
al nostre gust.

Primer pas Segon pas

Tercer pas

Últim pas
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un tros de me-lo

pa

i ii i

sal sal

pa

pi-lo-te-tes

ba-jo-que-ta

ba-jo-que-ta

pi-lo-te-tes

set net

carn

- -

7 Fem un ritme de batucada amb el cos i l’enregistrem. Després, l’interpretem 
amb instruments.

Surdo 1, 
peu dret

Surdo 2, 
peu esquerre

Surdo 3, 
malucs

Tamborí, 
palmes

Caixa, 
pit

Xocallo, 
pit

Agogó, 
dits

6 Elaborem les normes de comportament per a organitzar una batucada entre 
totes i tots. Abans, ens posem nom, creem un logo i pensem quina serà la 
nostra vestimenta.

Nom:  

Vestimenta:  

Normes:  

 

 

 

 

 

Aquest signe indica 
repetició:

Aquesta figura és 
semicorxera-corxera-
semicorxera.
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pa pa

sal sal

un  tros    -    set de  me-lo-net

8 Practiquem els ritmes i... que sone la nostra batucada!

ben fet adequat indiferent s’ha de millorar

ben fet adequat indiferent s’ha de millorar

Com valores el treball de la classe?

Encercla l’opció adequada en cada cas.

Com valores el teu treball en aquest repte?

xo-co-la-te     na - ta

xo-co-la-te    xo-co-la-te   xo-co-la-te   xo-co-la-te

ba-jo-que-ta   ba-jo-que-ta   ba-jo-que-ta   ba-jo-que-ta

ritme
Agogó

Tamborí

Repenique

Caixa

Xocallo

Surdo 1

Surdo 2

Surdo 3

all

cal  -  do

all

pei-xet

all

de

all
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1 Parlem.

• Ara que ja sabem què és la sostenibilitat, com podem fomentar-la?

• Què podem fer amb la música per a millorar el medi ambient?

• Com podem evitar la contaminació?

• Què és la contaminació acústica?

2 Llig i descriu aquests paisatges sonors.

REPTE 4

Un lipdub per la festa de la música

Un paisatge 
sonor és un conjunt 

de sons que es 
produeixen en 

un lloc o situació 
determinada.

 

 

 

 

 

 

 

 

A B
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3 Descriu una situació en què hi haja contaminació acústica.

 

 

 

 

La contaminació acústica és l’excés de so (massa soroll i molest) provocat 
per activitats humanes que produeixen efectes negatius sobre la salut dels 
éssers vius.

L’exposició contínua a situacions 
de contaminació acústica pot 
provocar malalties tant físiques 
com psicològiques al nostre 
organisme.

Lluitem 
contra 

el soroll.

4 En grups, creem un conte sobre contaminació acústica i el musiquem.
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5 Escoltem aquests paisatges sonors i expliquem com podem lluitar contra el 
soroll que s’hi produeix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

6 Creem un paisatge sonor.
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1

2

3

4

7 Fem un lipdub sostenible per a celebrar la festa de la música. Abans, emplena 
la graella amb les dades.

Cançó elegida:  

Valors que transmet:  

 

Participants:  

 

Espais necessaris:  

 

Organització dels espais i participants en cada un:  

 

 

Durada:  

Seqüenciació:  

 

Demane ajuda quan  
la necessite.

Parle amb respecte.

Accepte i complisc  
les normes.

Espere el meu torn  
de paraula.

Parle sense cridar.

Realitze 
les meues 
tasques i 
funcions.

Diana d’autoavaluació

Col·labore amb els 
companys i les companyes.
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Periodistes musicals

1 Quin contingut posem a la revista de música?

 El calendari musical sostenible.

 Les fotos del procés de creació de la batucada.

 El lipdub sobre contaminació acústica.

 La lletra de la cançó de l’albada sostenible.

 La lletra de «La rumba del reciclatge».

 Altres:  

2 Enregistrem el que hem fet en l’assignatura de Música. 

 Les albades sostenibles creades.

 Com hem fet l’instrument de la batucada. 

 La interpretació amb la batucada.

 La cançó de «Jo recicle, i tu?».

 La cançó de «Cuida-la» d’Arròs Caldós.

 Altres:  
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REPTE FINAL

Ens trobem per Nadal

1 Parlem.

• Us sonen les paraules making of?

• Què penseu que signifiquen?

2 Elaborem i muntem el making of del projecte «Empremtes musicals verdes» a 
partir de les gravacions de tot el trimestre. Escriviu els passos que caldrà seguir.

3 Trieu una d’aquestes actuacions per a fer la vostra aportació a «Ens trobem per 
Nadal».

 El ritme de la batucada treballat amb percussió corporal o instruments.

 El lipdub de la contaminació acústica.

 La presentació del making of.

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  
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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? 
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Ral·li fotogràfic

Apega ací les teues imatges preferides del treball del trimestre.

Juguem!








