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2. Justificació/Contextualització de la UD 
 

La Unitat Didàctica “T’ho explico amb música?” va assignada als alumnes de 1r C d’ESO de l’IES Manuel de Cabanyes i consta de 10 sessions. La 

finalitat d’aquesta proposta és que els alumnes creïn música per comunicar la història de Sant Jordi. Així, la nostra intenció és que els alumnes 

desenvolupin una capacitat de comunicació a través de la música per vivenciar-la plenament, a través de la creació, fent ús dels recursos sonors 

del propi entorn. Per tant, hauran de prendre decisions tot desenvolupant alhora una actitud crítica. 

 

Per tal d’assolir aquest propòsit dividim la UD en tres parts: partim de l’experimentació, la descoberta del món sonor i la relació d’aquest amb 

les emocions a través de l’anàlisi. En aquesta primera fase enfocarem aquest anàlisi musical cap els instruments i la seva classificació per 

després introduir-nos en la segona fase que consta en cercar i tractar la informació vers l’anàlisi anterior, per construir un aprenentatge més 

significatiu. Finalment, l’alumnat haurà d’aplicar els coneixements necessaris tractats en les dues fases anteriors per crear i interpretar una 

peça musical. Per grups, faran una part de la història de Sant Jordi. D’aquesta manera, tot el grup classe participarà en el mateix producte final. 

Al llarg d’aquestes tres fases, l’alumnat haurà de desenvolupar i adquirir estratègies i competències per aprendre a aprendre i sobretot, per a 

crear i expressar-se a través de la música. Principalment, es treballaran estratègies d’aprenentatge com la creació de mapes conceptuals, la 

recerca i el tractament de la informació a través de pautes interrogatives i l’elaboració d’un musicograma.  

 

Creiem que és important destacar que la matèria de música és una disciplina on es treballen continguts constantment al llarg de tots els cursos 

i per tant, difícils de classificar-los en blocs temàtics. Per aquest motiu, s’ha intentat buscar un tema els continguts del qual s’assemblen més al 

de la resta de disciplines ja que són continguts més conceptuals, i no tan abstractes. Tot i així, no deixen de ser uns continguts molt vivencials i 

per tant, la subjectivitat entra en joc. 
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Treballarem de manera col·laborativa i cooperativa per tal què els alumnes s’enriqueixin a través de les diferències dels companys. D’aquesta 

manera, vetllarem per la inclusió a través de les diferències del grup. Optem pel mètode “Trencaclosques” per treballar amb grups homogenis 

segons el grau de dificultat per cercar, tractar i entendre la informació perquè el professor pugui atendre de forma més atenta als alumnes amb 

més dificultats. Però també proposem treballar amb grups el màxim d’heterogenis per donar importància a la necessitat de la presència de 

cada membre de l’equip per explicar allò pel qual s’ha convertit en expert i per aprendre de les diferències dels altres. Pel que fa a les 

diferències culturals, els diversos orígens dels alumnes del grup-classe ens permetran aproximar-nos a altres cultures i per tant a nous 

instruments i diversos estils de música i sobretot, als companys.    

 

A més, creiem necessari la importància de la interrelació d’aquesta proposta de música amb altres assignatures perquè l’aprenentatge 

s’enriqueixi, trobant més significat i funcionalitat a aquest.  Com també trobem de gran importància la interrelació amb tot l’institut per 

compartir moments i experiències conjuntament. Per això, si la organització del centre ho troba necessari i factible, proposem que la UD  es 

treballi interdisciplinarment a través de les matèries com Llengua o Educació Artística Plàstica, proposem també que hi hagi un treball 

cooperatiu entre  diferents cursos i que el producte final de la creació d’aquesta UD formi part del Concert de Sant Jordi que organitza cada any 

l’institut.  

  

Una mica més enllà de la proposta.... 

La interdisciplinarietat que proposem constaria en escriure una versió innovadora, original i creativa de la llegenda de Sant Jordi en català, 

castellà o anglès per acompanyar la creació musicada i facilitar la seva comprensió, evitant que la subjectivitat de la música alteri el missatge 

que volen transmetre els alumnes. Per altra banda, també a través de la llengua, poden elaborar la publicitat de l’espectacle per a què 

finalment els alumnes de 4rt, que fan Educació Artística Plàstica facin de correctors i elaborin els cartells.  
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3. Competències a desenvolupar a través de la UD 
 

 

 

 
 

 

1. Autoconèixer les pròpies emocions a través de la música.  

 

2. Partir d’un coneixement objectiu musical sobre la classificació dels instruments i les seves característiques per desenvolupar 

una capacitat crítica i creativa.  

 

3. Crear música en grup amb els instruments de l’entorn, desenvolupant una actitud crítica i cooperativa per la presa de 

decisions.  

 

4. Comunicar-se a través de la música per vivenciar-la plenament 
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4. Continguts de la UD 
 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

 
Autoconèixer les 
pròpies emocions 
a través de la 
música. 
 

 
- Les emocions 

 
- Expressió d’emocions a 

través de la música. 
- Creació d’un ambient 

sonor. 

 
- Empatia 
- Sensibilització 

 
-  Experi-mentació. 

 
Partir d’un 
coneixement 
objectiu musical 
sobre la 
classificació dels 
instruments i les 
seves 
característiques 
per desenvolupar 
una capacitat 
crítica i creativa.  
 

 
- Els instruments i la seva 

classificació: Idiòfons, 
membranòfons, 
cordòfons, electròfons i 
aeròfons. 

 
- Reconeixement auditiu i 

visual dels instruments. 
- Elaboració d’un mapa 

conceptual. 
- Elaboració d’una pauta 

interrogativa: sobre la 
recerca d’informació i el 
seu tractament. 

 
- Escolta activa i 

discriminativa. 
- Actitud cooperativa. 

 
 
 
 
 
 

 
- Mapa conceptual 
- Pauta interrogativa 

 
Crear música en 
grup amb els 
instruments de 
l’entorn, 
desenvolupant 

 
- Els instruments i la 

seva classificació: 
Idiòfons, 
membranòfons, 
cordòfons, 

 
- Creació musical 
- Elaboració d’un 

musicograma. 
- Presa de decisions en 

grup. 

  
- Actitud democràtica 
- Actitud crítica i 

cooperativa. 
- Actitud creativa. 

 
- Musicograma 
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una actitud crítica 
i cooperativa per 
la presa de 
decisions.  
 

electròfons i 
aeròfons. 

- L’estructura musical. 
- Els plans sonors. 
- Les qualitats del so. 

 

Comunicar-se a 
través de la 
música per 
vivenciar-la 
plenament. 

- Els instruments i la seva 
classificació:Idiòfons, 
membranòfons, 
cordòfons, 
electròfons i 
aeròfons. 

- L’’estructura musical. 
- Els plans sonors. 
- Les qualitats del so. 

 
- Expressió d’idees i 

emocions a través de la 
música. 

 
- Sensibilització 
- Actitud creativa. 
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5. Avaluació global de la UD 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ % Qualificació 

Treball en grup                                                                                                                                                          40% 

- Mapa conceptual  5% 

- Graella de recollida de decisions  5% 

- Musicograma 5% 

- Coavaluacio 5% 

- Creació musical  20% 

Treball individual  
 

40% 

- Exercicis musicals de moviment  5% 

- Bingo  5% 

- Activitat final 30% 

Actitud participativa i cooperativa  20% 

 

100% 
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6. Documentació sobre la UD 
 
 

 
Llibres i articles 

 
Pérez Cabaní, M. L. (1995). Los mapas conceptuales: Cuadernos de Pedagogía. 237, 16-21 

Monereo Font, Carles (2002). Estrategias de aprendizaje Ed. A. Machado Libros 

Revista Tècnica de Política Lingüística. (2010) Llengua i ús. Nº 49  

Vidal, J.; Duran, D. i Vilar, M. (2010). Aprendizaje musical con métodos de aprendizaje cooperativo. Cultura y Educación, 22 (3), 363-378. 

Borras, F. y Gómez,I.(2010) Dos experiencias de aprendizaje cooperativo:classe de instrumento y conjunto musical. Eufonía,50, 109-120. 

 

 
 

 
Documentació digital 

 
http://www6.gencat.net/llengcat/liu/49_23.pdf 
 

 
 

Altres (CD, DVD, MP3, etc., etc.) 
Classics for Kids, Vol. 8 (1951, 1994). Royal Philarmonic Orchestra. 2010. Disc compacte. 
 
Músicas del mundo.Natàlia Nadal Pedrero. ICE (2007) 
 
Pere i el llop. Prokof'ev, Sergej Sergejevic. Barcelona : Divucsa, cop. 1994 
 
Els Colors del metall [enregistrament sonor] / selecció musical: Pep Gol ; il·lustracions: Àfrica Fanlo. 
 
Els Instruments de corda fregada [Enregistrament de vídeo] Publicació Barcelona, Departament d'Ensenyament, DL 1995 Descripció 1 
videocassete (VHS) (28 min) : col., so Col·lecció. 

 

http://sinera.diba.cat/search~S174*cat?/aProkof%27ev%2C+Sergej+Sergejevic/aprokof%27ev+sergej+sergejevic/-3,-1,0,B/browse
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7. Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 

Alumne C.Previs Input Output Auton7238omia Persistència Hàbits de treball Motivació Interacció Nivell primària 
ALCALÀ, ALBERT M V E M B M M P CS 
BELLO, IÑAKI M A E A M A A P CS 
BELMONTE, MIREIA A A E A A A A P CS 
BRUNA, ANDREA A A O A B A M P Repetidora 
CÁRCENAS, ROCÍO B A G B B B B I CS 
DARI, HALIMA M-A V E M M A A I CS 
ECHEVARRÍA, JOSÉ M A O M B M M D CS 
ENGUIX, VIRGÍNIA A V E A A A A P CM 
GARCÍA, EMILIANO B A O B M B B I CM 
GHARBAOUI, ZAKARIE B T O B B B B I CS 
GONZÁLEZ, PAULA A V E A A A A I CM 
GONZÁLEZ, SOLANA B V G M B M B I CS 
GONZÁLEZ, IVÁN M A G B A M A P CS 
GORDO, ADRIÁN M T G B B B B D Repetidor 
IZQUIERDO, IVÁN M-A V E A A A A I CS 
MARTÍNEZ, ASHLEY B T O M B M B I CM 
MOLINÉS, XAVIER B A G M M B M D CM 
MUDARRA, MARTA M-A V E M M A A I CS 
NAVARRO, LAIA A V E A A A A I CS 
OLLÉ, PAU M T O M A A A I CS 
OTAL, PAULA A A O A A A A P CS 
PAVÓN, VALERIA M V O A A A A P CM 
PÉREZ, ARNAU A A E A A A A I CS 
SÁNCHEZ, RAÜL A A E M A A M I CS 
SANTOS, MARIA A V E M M M M I CS 
SEMPERE, YAGO M-B V E B M M M I CS 
VILA, NEUS A V E A A A A P CS 
VIÑUALES, ALEJANDRO A V E A A A A I CS 
VIRGOS, JORGE A A E A A A A I CS 
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Codis: 
 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

Inicials 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 
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8. Activitats 
 
A continuació, exposem el Pla General de les activitats, relacionant-les amb la metodologia, les estratègies d’ensenyament i aprenentatge i 

l’avaluació emprada i comentada anteriorment, per comprendre el plantejament de la UD des d’una perspectiva més àmplia i comprensible. 

Més endavant, explicarem concretament les activitats.  

 

                       Mètode cooperatiu: el trencaclosques 

FASE 1: Experimentació i anàlisi 
de la relació de les qualitats del 

so i les emocions 

FASE 2: Recerca i tractament de la 
informació sobre la classificació dels 

instruments 

 

FASE 3: Creació i 
interpretació d’una peça 

musical a partir de la 
historia de Sant Jordi 
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Tipus 
activitat

1
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

Av. inicial 

M 

D (v) 

Es faran grups de quatre persones. Cadascun rebrà una targeta amb 
una emoció diferent. Hauran d’escollir instruments de l’aula per poder 
expressar l’emoció i crear un ambient sonor o història que la representi.  

Al final cada grup interpretarà la seva creació i la resta dels grups 
hauran d’endevinar l’emoció que es tracta de forma justificada, 
esmentant els instruments que s’utilitzen. El grup que més n’encerti 
serà el guanyador.  

El professor demanarà pel pròxim dia que els grups formats 
anteriorment portin una audició que els transmeti com a grup l’emoció 
que han expressat a través dels instruments de l’aula. L’objectiu serà 
que el grup classe es deixi portar per la música de forma improvitzada, 
però cada grup haurà de decidir un requisit per a l’audició (en rotllana, 
estirats individualment, per parelles o altres tipus d’agrupament, portar 
un mocador,...) A més, podran portar algun objecte o objectes per 
conduir l’expressió musical. 

50’ 

 

- Espai ampli al centre de la 
classe amb les cadires i 
taules enretirades. Els 
alumnes busquen un espai 
on se sentin còmodes. 

 

- Targetes emocions 

- Instruments de l’aula 

 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Al ser una activitat inciativa, els grups de quatre persones els 
podran fer els alumnes, segons els seus interessos 
interpersonals. 

El professor provocarà situacions de reflexió sobre quins 
elements fan que es produeixi un tipus de so i emoció.  

- El professor hauria de dinamitzar 
l’acció, per tal que els alumnes 
s’interessin pel que estan fent. 

- Hauria de fer de supervisor i guia en 
cada grup en el moment de la creació 

La diversitat queda atesa gràcies a l’objecte 
d’aprenentatge (la música) a través del treball 
amb les mans, l’oÏda... fent que l’experimentació 
sigui el punt d’explosió de l’acció. A més, el treball 
amb les emocions permet flexibilitzar 
l’aprenentatge, tenint com a base la intel·ligència 
emocional. 

                                                 
1
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 

SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... 
AULA: de 

música 
Observacions:.......................................................................................................................................... 
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SESSIÓ 2 DATA: .../..../..... 
AULA: de 

música 
Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

2
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

Av. 
Inicial. 

M 

D(v) 

S’ecoltaran les diferents audicions que cada grup haurà portat a classe. 
Per cada audició, els alumnes hauran de deixar-se portar per la música, 
però amb el requisit que hagi decidit el grup que hagi portat l’audició.  

A mesura que es va duent a terme l’activitat, el professor farà analitzar 
l’audició als alumnes per comentar-la fent explícits els coneixements 
previs i rectificant-los en cas necessari. A més, construirà un mapa 
conceptual relacionat cada emoció amb les audicions i els seus 
instruments. (modelatge metacognitiu: els alumnes observaran el 
procés cognitiu que fa el professor de forma explícita mentre va creant 
el mapa conceptual a la pissarra. L’alumnat haurà de prendre nota del 
procés que va seguint el professor a l’hora de formular el mapa 
conceptual). 

 

El mapa conceptual creat pel professor on hi haurà plasmats els 
coneixements previs del grup, s’anirà modificant durant el 
desenvolupament de la UD. 

 

50' 

 

- Espai ampli al centre de la 

classe amb les cadires i 
taules enretirades. 

 

- Audicions que portin els 
alumnes 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

El professor provocarà situacions de reflexió sobre quins 
elements fan que es produeixi un tipus de so i emoció.  

ACLARIMENTS: El modelatge cognititu és una estratègia 

d’ensenyament basada en que algú considerat competent 
en la tasca (en aquest cas el professor) actua com a 
model explicant i justificant, pas per pas, l’estratègia que 
posa en marxa. Per tant, seria convenient que el 
professor explicités no només què està posant al mapa, 
sinó també per què i com es relacionen els diferents 
elements del mapa entre ells. 

- El professor hauria de dinamitzar 
l’acció i incloure’s en ella participant 
activament. 

- A més, hauria de fer de guia i alhora 
observador dels coneixements previs 
dels alumnes.  

A través de les audicions, s’aconsegueix 
expressar corporalment l’emoció de manera lliure 
i, per tant, tenir en compte les diferències 
individuals. A més, permeten deduir els 
aprenentatges previs dels alumnes i partir 
d’aquests. 

Pel que fa al modelatge cognitiu, permet que, 
posteriorment, vagin interioritzant l’estratègia 
segons el seu ritme personal. 

 

 
 

SESSIÓ 3 DATA: .../..../..... 
AULA: de 

música 
Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

3
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(c). 

D(p). 

 

A partir de les característiques psicoeducatives del grup classe, el 
professor crearà cinc equips base heterogenis. Un cop creats aquests 
equips, el professor assigna a cada noi o noia de cada equip un nom 
d’un grup de classificació dels instruments: aeròfons, idiòfons, 
cordòfons, metalòfons i electròfons. Aquesta assignació no és aleatòria, 
sinó que el professor té en compte el nivell d’aprenentatge dels 
alumnes en vers el tema per assignar a cada alumne/a el nom d’un 
grup d’instruments. 

(1) 

 

50’ 

 

- 5 equips heterogenis de 6 
persones cadascun. 

- 6 grups homogenis de 5 
persones cadascun: 
agrupament de les taules 
formant 6 espais de treball. 

 

 

- Pautes interrogatives de 
recerca d’informació. 

- Biblioteca del centre. 

- Aula d’informàtica del 
centre. 

 

                                                 
3
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 
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D’aquesta manera, a cada equip base hi haurà un component de cada 
grup de classificació dels instruments. Seguidament, els equips base es 
fragmentaran per formar cinc grups homogenis. Ex: grup dels aeròfons, 
grup dels idiòfons, ... 

Activitat amb grups homogenis: recerca d’informació. 

El professor donarà una pauta interrogativa a cada grup per guiar el 
procés de la recerca d’informació posterior (veure a l’annex). L’alumnat 
anirà a cercar informació a la biblioteca de l’institut o a l’aula 
d’informàtica. També podran complementar la recollida d’informació 
amb material de casa, el qual portaran a classe a la pròxima sessió. 

 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

(1) 
Per exemple, els alumnes que tinguin assignat els aeròfons 

seran els que necessiten més ajudes del professor; i els 
alumnes que tenen assignat els idiòfons seran els alumnes que 
tenen un rendiment més alt i treballen amb més autonomia.  
Tant els grups homogenis com heterogenis ja es troben 
annexats, contemplant les característiques psicoeducatives, 
però el professor, si es dóna el cas, els podrà modificar tenint 
en compte les característiques de personalitat de cada 
alumne/a que puguin interrompre o dificultar la dinàmica en 
petit grup. 

 

En relació a la recerca d’informació, el professor els donarà uns 
requisits que cal que es contemplin en el contingut de la 
recerca d’informació.  

- material  

- estructura 

- tècniques de producció del so 

- estil de música on es sol utilitzar 

- exemples d’instruments  

- El professor hauria de coordinar i 
estimular els grups i el seu intercanvi 
(homogenis i heterogenis). 

- És partícep indirecte de la pràctica ja 
que la recerca d’informació hauria de 
ser el més autònoma possible, partint 
dels requisits pactats, és a dir, 
supervisar i, en cas necessari, explicar 
en petit grup  o enfocar els 
procediments cap a l’objectiu que volen 
assolir. 

La diversitat en aquesta sessió queda regulada per 
la realització dels grups base heterogenis ja que a 
través de la taula amb les característiques 
psicoeducatives del grup-classe, els grups es 
realitzen tenint en compte els nivells de 
coneixements previs, motivació, persistència, 
autonomia i hàbits s’aconsegueix que tots els grups 
en comparació siguin iguals i que, per exemple, 
aquells més coneixedors del tema ajudin a aquells 
amb menys coneixements previs.  

A més a més, s’assegura la participació de tothom 
perquè a cada grup base hi ha un expert de cada 
tema (grup homogeni): idiòfons, cordòfons... 
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SESSIÓ 4 DATA: .../..../..... 
AULA: de 

música 
Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

4
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(c). 

D(p). 

S. 

Els alumnes portaran tota la informació cercada de la sessió anterior i 
la posen en comú. Entre tots els membres del grup faran una selecció 
d’aquesta informació i una síntesi amb l’ajuda d’una pauta interrogativa 
que els hi proporcionarà el professor per facilitar-los la tasca. (Hauran 
de buscar imatges, audicions, ... dels instruments treballats).  

30’ 

-Aula d’informàtica - Ordinadors 

- Pauta interrogativa de 
selecció i síntesi de la 
informació 

D(p) 

Elaboració del mapa conceptual: 

A partir dels apunts que van prendre sobre els processos mentals del 
professor durant el procés d’elaboració del mapa conceptual previ, 
reflexionaran i concretaran, entre tots i amb l’ajuda del professor, els 
passos que hauran de realitzar per l’elaboració del seu mapa 
conceptual. Seguidament, cada grup dissenya el seu mapa conceptual 
a partir de la informació extreta en la sessió anterior.  

 

Amb aquesta activitat treballaran l’elaboració de mapes 
conceptuals per classificar els instruments treballats.   

30’ 

- En rotllana , amb les taules i 
cadires enretirades. 

- Sis espais a la classe  

- Apunts dels alumnes “com 
elaborar un mapa conceptual” 

- “Paper d’embalar” 

 

 

 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

A l’hora de fer la posada en comú i per realitzar el mapa 
conceptual, caldria fer un seguiment més acurat d’aquells 
grups en els quals l’autonomia és més baixa. 

A més, el professor pot fer un recordatori dels processos 
interns bàsics que va fer servir durant la realització del mapa 
conceptual anterior. 

- El professor hauria d’observar de manera 
detallada la dinàmica dels grups per veure 
com estan funcionant, d’on parteixen i 
quins progressos fan. 

- És dinamitzador de l’activitat i motivador 
per aconseguir un bon clima de treball 
intragrupal. 

El fet de fer la recerca per ells mateixos comporta 
atendre la diversitat tenint en compte els 
interessos que pugui tenir cada alumne/a, ja que 
podrà fer recerca d’aquell punt més interessant 
per ell o ella. D’altra banda, l’ús de diferents 
materials en la recerca (llibres, dvd’s, imatges...) 
comporta no només que la informació final sigui 
més rica sinó que puguin buscar tenint en compte 

                                                 
4
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 
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- Hauria també de fer èmfasi en la idea que 
la pauta, com el seu nom indica, és una 
orientació, flexible i podria motivar a 
modificar-la en cas necessari. 

les seves preferències d’input, és a dir, d’entrada 
d’informació. 

 

SESSIÓ 5 DATA: .../..../..... 
AULA: de 

música 
Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

5
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

AV(c) 

D(p) 

D(c) 

Cada membre del grup anirà a l’equip base per explicar allò en què s’ha 
fet expert per poder ensenyar-li a la resta de l’equip. D’aquesta manera, 
tots ensenyaran i aprendran sobre els diferents grups de classificacions 
d’instruments. L’explicació serà amb el suport que cada alumne cregui 
convenient per adaptar-nos al seu “output”.  El professor presentarà 
diferents recursos per fer l’exposició: PPT, mural, resum escrit.... 

 

Es farà coavaluació: els companys de l’equip avaluaran a cada membre 
de l’equip mentre exposi la seva informació, seguint uns criteris 
d’avaluació pactats entre el professor  i els alumnes. 

 

Tindran 5’ per persona per fer l’exposició. 

 

Al final de la sessió es farà una activitat de reconeixement dels 
instruments, individualment. El professor posarà 5 audicions i els 
alumnes hauran de reconèixer els instruments que sonen indicant-t’ho 
amb una imatge de l’instrument.  

50’ 

- Agrupament de taules per 
fer 6 grups 

- A concretar segons el que 
els alumnes necessitin 

 

                                                 
5
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   
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 20 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Si els alumnes no estan acostumats a fer coavaluacions cal 
exposar les regles detalladament així com els seus 
objectius. 

L’activitat de reconeixement és una activitat d’avaluació del 
professor a l’alumne i, per tant, hauria d’anotar els 
resultats, per després poder comparar amb els altres. Els 
instruments són coneguts pels alumnes. 

 

 

- El professor hauria de coordinar i 
estimular els grups i el seu intercanvi 
(homogenis i heterogenis). 

- Hauria de parar atenció a les 
exposicions realitzades i corregir en cas 
necessari. 

 

La diversitat s’atén a través dels grups heterogenis 
(veure sessió 3). 

A més, les diferents maneres d’exposar fan que, per 
una banda, puguin transmetre (output) a través 
d’aquell mitjà on es trobin més còmodes comunicant 
els seus coneixements i, per l’altra, que es 
diversifiqui l’input en què rebran la informació la 
resta del grup. 

 

 

SESSIÓ 6 DATA: .../..../..... 
AULA: de 

música 
Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

6
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

AV(c) 

D(c) 

D(p) 

S 

Cada equip, a través de la informació que ha aportat cada expert, la 
relacionarà per elaborar un mapa conceptual que englobi les principals 
idees de cada grup d’instruments.  

30’ 

- Agrupament de taules per 
fer 6 grups 

- Material de cada expert 
sobre el seu tema 

                                                 
6
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
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Activitat musical: Activitat introductòria de les següents sessions de la 
llegenda de Sant Jordi. Cada equip haurà de “musicalitzar” un dels 
personatges de la llegenda: princesa, drac, St.Jordi, gent del poble, 
ovelles, ... Finalment, cada equip interpretarà el seu personatge a la 
resta dels companys. 

 

Així, a través de la seva imaginació i creació, els alumnes hauran 
d’identificar i conèixer el personatge per a després poder-lo 
representar a través de la música.  

20’ 

- Agrupament de taules per 
fer 6 grups 

 

- Instruments de l’aula de 
música. 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Pel que fa a la realització del mapa conceptual, és aconsellable 
que l’autonomia per fer-lo sigui alta, ja que és el resultat final 
del traspàs dels processos interns fets pel professor fins arribar 
a interioritzar ells l’estratègia. 

En relació a l’activitat introductòria de Sant Jordi, si fos el cas, 
el professor podria exemplificar alguns models de 
musicalització. 

- El professor hauria de parar atenció a 

la construcció i el desenvolupament de 
la presa de decisions de cada grup per 
fer el mapa conceptual i ajudar en la 
seva elaboració en cas necessari. 

- En el cas de l’activitat musical, hauria 
de dinamitzar l’acció promovent la 
participació de tothom. 

La diversitat s’atén a través dels grups heterogenis 
(veure sessió 3). 

A més a més, a través de l’activitat musical la 
diversitat queda atesa gràcies a l’objecte 
d’aprenentatge (la música) a través del treball amb 
les mans, l’oïda i el cos emprant una metodologia 
on l’experimentació i la imaginació fan que els 
ritmes d’aprenentatge puguin ser diferents i 
l’expressió també. 
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SESSIÓ 7 DATA: .../..../..... 
AULA: de 

música 
Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

7
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

AV(i) 

D(p) 

  

Es parteix dels coneixements previs dels alumnes en vers la llegenda 
de Sant Jordi. Els mateixos alumnes, amb l’ajuda del professor com a 
guia, explicaran i refaran la història a través de totes les aportacions. 
Un cop tinguem la llegenda construïda, decidirem entre tots com dividir-
la en 5 actes. Cada equip escollirà l’acte que vol interpretar amb una 
llista de preferències. Finalment, el professor repartirà els actes a cada 
equip.  

 

Els equips hauran de decidir què volen expressar a nivell d’emocions, 
fets i situacions, en aquell fragment de la història.  

50’ 

- Asseguts al terra en 
rotllana, on es vegin tots les 
cares. 

- Agrupaments en 6 rotllanes 
al terra. 

- Pissarra 

- Instruments de l’aula 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

En cas que fos possible es podria fer un projecte 
interdisciplinar que contemplés la realització de la història a 
llengua catalana. 

 

 

 

 

 

- El professor hauria de participar 

activament en la tasca i ajudar a que 
extreguin tot el que sàpiguen sobre la 
llegenda i promoure la participació de 
tothom. 

- Hauria de coordinar els grups i guiar-los. 

 

 

La diversitat s’atén a través dels grups heterogenis 
(veure sessió 3). 

D’altra banda, partir dels coneixements previs fa 
que es pugui saber des d’on parteixen els alumnes 
i que les activitats posteriors es caracteritzin per la 
significació de les accions proposades. 

A més, el fet de treballar amb emocions comporta 
que es pugui expressar de manera diferent, sense 
perdre el fil de la classificació d’instruments, per 
tant, tots treballen el mateix contingut però amb la 
possibilitat de fer-ho de maneres molt diverses. 

                                                 
7
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SESSIÓ 8 DATA: .../..../..... 
AULA: de 

música 
Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

8
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

AV(c) 

D(p) 

 

 

Activitat final: Instrumentació de la llegenda de “St. Jordi”. 

Un cop decidit què voldran expressar, escolliran els instruments que 
ells creuen més adients per expressar allò que volen, també escollint 
les tècniques de producció del so, tot argumentant-t’ho en una graella 
elaborada pel professor. A més, hauran de representar gràficament la 
seva composició a través d’un musicograma.  

 

Dedicarem tota la sessió a la creació i interpretació de cada fragment 
de la llegenda. (Cada fragment ha de durar màxim. 5’) 

50’ 

- Agrupament de taules en 6 
grups. 

- Instruments de l’aula 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Per decididr què volen expressar i com, tindran una graella 
de recollida de decisions que es troba annexada. 

Pel que fa al musicograma, en cas de no haver-lo treballat a 
classe, s’hauria de fer una petita introducció però intentant 
que siguin creatius i que els alumnes hagin de pensar sobre 
com poder fer-lo. 

- El professor pot guiar les decisions 
preses però de manera puntual. 

- Hauria de dinamitzar i promoure la 
motivació dels alumnes en interpretar la 
peça. 

- Hauria de ser atent a les representacions 
del grup i el rol de cada integrant. 

La diversitat s’atén a través dels grups 
heterogenis (veure sessió 3). 

D’altra banda, com s’ha dit en activitats anteriors, 
l’objecte d’aprenentatge amb el qual es treballa, la 
música, facilita que l’expressió sigui diversificada i 
el ritme d’aprenentatge també. 
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SESSIÓ  

9 i 10 
DATA: .../..../..... 

AULA: de 
música 

Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

9
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

AV.(f) 

AV. (c) 

D(p) 

S 

 

S’haurà de crear una estructura a l’aula de música on cada grup pugui 
interpretar sense que sigui vist per la resta dels grups.  

 

Cada grup sortirà a interpretar el seu fragment de la llegenda, i una 
vegada finalitzada l’actuació, es deixaran 5’ per a què la resta de 
companys puguin fer un anàlisi, individualment, sobre la creació 
utilitzant tots els coneixements treballats en la UD. El professor els hi 
donarà una fitxa d’avaluació a cada un perquè puguin plasmar aquest 
anàlisi de l’audició.  

60’ 

- Introduir una tela o 
qualsevol altre element que 
privi la visió de l’altra part. 

- Element per tapar 

- Instruments de l’aula 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

La fitxa d’avaluació per plasmar l’anàlisi es troba annexada. 

Seria convenient comparar tots els resultats, observacions 
etc. fetes pel professor i relacionar-les amb aquest anàlisi final 
per tal de poder veure el progrés de cada alumne de l’inici fins 
al final de la unitat. 

 

 

 

- El professor no hauria de participar 
directament en la tasca, ja que el grau 
d’autonomia dels alumnes hauria de ser 
alt. 

- Hauria de coordinar els grups i prendre 
nota sobre la representació. 

- Tenir disponibilitat per atendre a 
dificultats o ajudes puntuals dels 
alumnes. 

 

La diversitat s’atén gràcies a que l’anàlisi és només 
un element més de l’avaluació però en cap cas 
significa una desvaloració de tot el treball fet 
anteriorment. Aquest anàlisi servirà per observar 
els canvis i millores que cada alumne ha tingut en 
dur a terme la unitat didàctica, per tant, la valoració 
final es troba relacionada amb tot el procés i no 
amb l’activitat final. D’aquesta manera, es pot fer 
una avaluació individualitzada allunyant-se en part 
d’avaluacions estandaritzades que no tindrien en 
compte les característiques individuals de cada 
alumne/a. 
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Annexos...  
 

A continuació, trobareu el material necessari per dur a terme a aquesta UD 
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Targetes d’emocions  
 

POR 

ALEGRIA 
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TRISTESA 

SORPRESA 
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RÀBIA 

VERGONYA 
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Targetes del Bingo: reconeixement auditiu i visual dels instruments 
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Guia d’interrogació metacognitiva: recerca d’informació 

 
Planificació de la recerca 

1. Quin és l’objectiu de la recerca? 

2. On ho buscaràs? 

3. Què en sabeu? 

4. Quin tipus d’informació creieu que trobareu? 

5. Amb quines dificultats us podríeu trobar? 

 
Control del procés de recerca 

1. Trobeu la informació que necessitàveu?  

2. Les fonts d’informació són les adequades? 

3. Us quedeu amb tota la informació o només amb la que trobeu més important? 

 
Avaluació de la recerca 

1. Creieu que hauríeu trobat millor informació en algun altre lloc? 

2. La informació que heu obtingut és prou útil? 

3. Heu assolit l’objectiu de la tasca? 

4. Creieu que la tria feta de la informació ha estat encertada? 
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Guia d’interrogació metacognitiva: tractament de la informació 

 

Selecció 
1. Quina és la informació que us serà més útil? 

2. Quina creieu que no és necessària o massa repetitiva? 

3. Quins criteris de selecció utilitzareu? 

 
 
Anàlisi 

1. Del que heu seleccionat, quina és la informació que ja coneixíeu? 

2. Quina informació és nova per a vosaltres? 

3. Sou capaços de relacionar el que ja sabíeu amb la nova informació? 

4. Hi heu trobat noves idees o conceptes que no sabíeu? 

5. Enteneu tota la informació? 

 
 
Síntesi 

1. Creieu que teniu una idea general del tema? 

2. Heu relacionat els vostres coneixements previs amb la nova informació? 

3. Hi ha una relació clara entre tota la informació treballada? 
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Graella de Recollida de decisions (GRD) 
 

EQUIP:   
 
PART MUSICAL:  [Introducció-tema (A, B...)-final 
 

Què volem expressar? Amb quins instruments? Amb quines tècniques? Per què? 

Presa de 
decisions per 

conscens o 
majoria 

 
... 
 

    

 
... 
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Proposta de grups pel mètode cooperatiu “El Trencaclosques” 

 
GRUPS HOMOGENIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPS HETEROGENIS 

 

GRUP 1 Mireia 

Belmonte 

Pau Oller Alejandro 

Viñuales 

José Echevarría Rocío Cárcenas Ashley 

Martínez 

GRUP 2 Vírgina Enguix Paula otal Jorge Virgos Iván González Emiliano García Yago 

Sempere 

GRUP 3 Paula González Valeria Pavón Iñaki Bello Xavier Moliners Zakarie 

Gharbaoui 

Albert Alcalá 

GRUP 4 Iván Izquierdo Arnau Pérez Andrea Bruna Marta Mudarra Solana González Neus Vila 

GRUP 5 Laia Navarro Raul Sánchez Halina Dari María Santos Adrián Gordo  

 

Aèrofons Cordòfons Electròfons Percussió 

determinada 

Percussió 

indeterminada 

Mireia Belmonte Pau Oller Alejandro Viñuales José Echevarría Rocío Cárcenas 

Vírgina Enguix Paula Otal Jorge Virgos Iván González Emiliano García 

Paula González Valeria Pavón Iñaki Bello Xavier Moliners Zakarie Gharbaoui 

Iván Izquierdo Arnau Pérez Andrea Bruna Marta Mudarra Solana González 

Laia Navarro Raul Sánchez Halina Dari María Santos Adrián Gordo 

 Neus Vila Albert Alcalá Yago Sempere Ashley Martínez 
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