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MÚSICA I TEATRE 

La música és molt important en els primers anys de vida de l’infant, 

ja que sense adonar-sen va aprenent progressivament a reconèixer 

el món que l’envolta amb el to festiu i juganer que li proporcionen les 

cançons.  

És important que  l’infant experimenti el goig de la cançó com un 

element més de joc. La música forma part del dia a dia, no només 

cantant i escoltant cançons, sinó també a través de: audicions, jocs 

de falda, instruments musicals, ritmes, etc. També es pot utilitzar la 

música com a recurs addicional en diverses propostes, és a dir, com 

a recurs ambiental per establir un espai tranquil i relaxat o un ambient 

festiu, per treballar la modulació de la veu, per iniciar-se en conceptes 

matemàtics mitjançant els ritmes i la temporalitat de les cançons, etc. 

El teatre, des de ben petits, suposa una font de diversió, expressió i 

desenvolupament general tant si l’infant el viu com a espectador o 

com a “petit actor”, a més de tot el procés d’imitació i comprensió que 

genera, el llenguatge teatral permet explorar la capacitat emocional 

de l’infant, per una banda, identificar i trobar connexió amb les pròpies 

emocions i per l’altra es per reconèixer les emocions dels 

personatges i així iniciar un procés d’empatia. 

Mitjançant el teatre podreu fomentar els processos creatius dels 

vostres fills i filles, despertar inquietuds, augmentar i perfeccionar el 

vocabulari i afavorir la memòria. Convidar-los a establir seqüències 

temporals i fomentar la concentració i la comprensió de forma activa.  

Jugant a fer teatre les nenes i els nens aprenen a treballar en equip, 

a confiar en ells mateixos i en els companys de joc, a escoltar i a 
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esperar el torn, a respectar al company, fer-se respectar i seguir unes 

pautes bàsiques de convivència per poder dur a terme el joc.  

Amb el teatre també podreu treballar la psicomotricitat i l’expressió 

corporal, descobrir i aprofundir l’esquema corporal i afavorir el 

desenvolupament del moviment i la coordinació. 
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Activitats musicals que aporten ganes de sentir i percebre 

informació del món que vivim, un món on els sentits són la base del 

desenvolupament integral de les persones. 

http://www.mondemusica.com/presentacio/ 

 

 

Per aquests dies que estem amb els nostres fills a casa us proposo 

aquests vídeos de percussió rítmica de la web musication. 

 

https://www.elblocdemusica.com/2020/03/musica-amb-familia.html 

 

 

 

Material didàctic que potencia la discriminació tímbrica i la memòria 

auditiva, mitjançant un joc basat en els sons de dotze animals de la 

granja. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mondemusica.com%2Fpresentacio%2F&data=01%7C01%7Ceblamitjana%40paeria.es%7Cd0a6f87bd54344fe267c08d7cb291ab4%7Cb1d2e12f4110407db4e730e39ecf303e%7C0&sdata=l2t%2BaoqEQCtweOzy%2BXlER5%2Fdf%2BLaZJRvfk4xEfC68jc%3D&reserved=0
https://www.elblocdemusica.com/2020/03/musica-amb-familia.html
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http://www.materialmusical.com/discriminacion_musical.html 

 

 

 

Cançons per treballar a l’Escola, Experiments Musicals, Laboratori 

Creatiu 

http://quicanta.blogspot.com 

 

 

 

 

MÚSICA DE 0-3 ANYS 

La música és d’allò més beneficiosa per al desenvolupament 

cerebral. L’experiència d’escoltar melodies i cançons activa tot un 

seguit de mecanismes que ens ajuden a entrenar l’atenció i la 

memòria, capaços de posar en marxa la complexa maquinària dels 

sentits.  

A l’edat de 0-3 anys els objectius de la música són: la familiarització, 

l’audició, el ritme amb percussió, el so-silenci, fort-fluix i ràpid-lent.  

http://www.materialmusical.com/discriminacion_musical.html
http://quicanta.blogspot.com/
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A l’edat de 0-1 anys el que és més apropiat són els jocs de falda i 

jocs moixaines, tot i que escoltar música de diferents tipus sempre 

enriqueix als nens/es.  

La música a part Incita a moure’s. Ballar, saltar, picar les mans… 
Això és perfecte per divertir-se, i també per desenvolupar una 
correcta coordinació del cos. Amb la música, ensenyem als petits a 
controlar el seu cos i els seus moviments. 

Proposem les següents activitats per fer amb els infants:  

 Caixes de música: ficar dins d’una caixa un objecte que faci 

referència a una cançó.  

 Seguir un ritme de percussió amb el propi cos o amb pals. 

 Fer danses senzilles.  

 Construir instruments amb material reciclat: caixes de 

formatges, ampolles de plàstic, pots de metall, caixes de 

sabates (tambors)... 

 Cantar cançons infantils i acompanyar-les amb el gest.  

 Escoltar música diversa tant per ballar com per relaxar-nos.  

 Es pot escoltar sons diversos al youtube i que l’infant identifiqui 

de quin so es tracta.  

 Seguir un ritme senzill que marqui l’adult amb les mans, peus o 

altres parts del cos.  

 Fer un mural amb les cançons que més agradin al nen/a.  

 Per situar a l’infant en el temps també es poden cantar cançons 

acompanyant a les rutines diàries: rentar mans, bon dia, dinar, 

recollir, bona nit...  

A continuació us explicarem com prepara una sessió de 

música amb ells, segons la seva edat: 

Infants de 0-1any 

 L´hora de fer música (0-1 any) Introduïm al nen petit al món musical 

a través de:  

• jocs de falda: “Bim-bom”, “Arri, arri tatanet” • jocs de mans i de 

dits: “Pon titeta”, “Raletralet”, “Ballmanetes”… 
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 • cançons de bressol: “Tanca els ullets”, “La lluna i l´ocell” Els jocs 

de falda i de mans a més afavoreixen la relació l i això fa que els 

nens apreciïn i gaudeixin molt amb aquests tipus de joc. 

 Les cançons de bressol en els moments previs al descans i en 

aquells tipus de joc en què ens interessa que hi hagi un cert 

relaxament i una cert clima de calma i tranquil·litat.  

Infants de 1-3 anys 

L´hora de fer música (1-3 anys ) 

Seguirem sempre el següent esquema:  

 

1.Música de salutació: “L’hora de fer música”. 

https://www.youtube.com/watch?v=dcDrkYhGAKY 

Comencem sempre amb aquesta cançó perquè els nens en sentir la 

música ja s’asseuen a la rotllana per començar l’activitat 

Salutació: La Maria on s’ha amagat...? “Taat” La salutació es fa a 

cada nen. És una manera de conèixer el nom dels companys i 

treballem  l’hàbit de saludar. Música de salutació: “L´hora de fer 

Música” 

2. Jocs de falda i jocs de dits: “Balla que balla”, “Ballmanetes”, 

“Aliu, alau”, “Aquest és el pare”, “Mà morta”, “Els dits”. Els jocs de 

falda es fan individualment i ens ajuden a apropar-nos al nen 

treballant el vincle afectiu tan important en aquestes primeres edats.  

https://sites.google.com/a/xtec.cat/canconer2016/cancons-de-falda 

Els jocs de dits primer els feu vosaltres a cada nen i més endavant 

els nens començaran a fer-los sols imitant l’adult. Aquests jocs 

afavoreixen el desenvolupament de la psicomotricitat fina i el control 

dels dits de la mà.  

Tant al joc de falda com al de dits es treballa l’hàbit d’esperar el 

torn.  

https://www.youtube.com/watch?v=dcDrkYhGAKY
https://sites.google.com/a/xtec.cat/canconer2016/cancons-de-falda
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3.Cançó mimada: “Peix-peixet”, “Els titelles”, “Mireu els meus 

ànecs” Triarem sempre cançons amb poc text i una melodia ben 

senzilla. S’utilitzen diferents recursos per treballar-la: titelles, 

làmines... Amb aquest tipus de cançons es fa un treball d’imitació i 

ajuda a la comprensió i memorització de la cançó.  

4. Instruments: (palets, cascabells) Amb els instruments de 

percussió treballarem el ritme tot cantant una cançó popular 

catalana: “Cargol treu banya”, “Sol-solet”, “El gegant del pi” o bé 

escoltant una audició (“Marxa dels grenadiens”, “La mostela”,...) 

Amb els nens de 2 a 3 anys, cap al tercer trimestre, es començaran 

a fer audicions amb dos instruments: els palets i els cascabells.  

5. Jocs de mans: “Serra-serra-serrador”, “El bon pa”, “Bim-bom” 

Aquests jocs es fan asseguts per parelles i agafats de les mans. 

Primer ho fa un i despès l’altre. 

https://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/contes-i-

cancons/cancons-tradicionals-per-a-nens/ 

6. Dansa de moviment lliure:a elecció vostra. 

7.Dansa de rotllana: Es treballen danses tradicionals. Es comença 

per danses més senzilles i poc a poc anem introduint danses una 

mica més complexes. Amb les danses es treballa l’expressió 

corporal, el ritme, la coordinació... i l’hàbit de respectar els 

companys. 

 8. Música d´actualitat o música de relaxació o cançó de 

bressol (dependrà del tipus de dansa que hem fet abans) L´infant 

es mou lliurement i s´ho passa molt bé, això afavoreix la creativitat 

en el moviment i el reconeixement de diferents tipus de música.  

 

 

 

https://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/contes-i-cancons/cancons-tradicionals-per-a-nens/
https://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/contes-i-cancons/cancons-tradicionals-per-a-nens/
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Titelles Pamipipa 

Som una família que ha fet dels espectacles infantils la seva 

manera de viure i expressar-se. L'art ens fa créixer com a persones, 

alimenta la nostra ànima i ens relaciona des de l'amor. I és l'amor 

pel nostre públic i per la nostra feina el que fa que els espectacles 

que creem siguin delicats i sense violència. Espectacles que parlen 

de la bellesa de la natura, d'anècdotes i experiències viscudes i 

d'observacions i reflexions sobre la vida. Fem espectacles de titelles 

i cançons per als més petits, teatre de musicosetes molt especial, 

sense pressa, per a gaudir del silenci i dels petits grans detalls. 

https://www.youtube.com/channel/UC3WYvOgQ5v4d4Y22ojf7oWQ 

 

 

 

Aquesta pàgina enumera més de 111 jocs gratuïts de jocs de 

música. Els més divertits jocs de música nous estan disponibles a  

https://www.isladejuegos.es/musica 

 

 

 

 

 

 

Jocs educatius en línia i gratuïts per a nens de 3 anys d'edat, en 

educació infantil. Els nens comencen a pensar creativament per 

resoldre problemes a aquesta edat de tres anys. Encara que un dels 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC3WYvOgQ5v4d4Y22ojf7oWQ&data=01%7C01%7Cebcentrehistoric%40paeria.es%7Ca17bf534e01e4be17c8408d7cb4003ea%7Cb1d2e12f4110407db4e730e39ecf303e%7C0&sdata=PjZWuFJRwZ5oVxuEzZ1QJ9C0YTjsmK4oAZ7n0J45ibQ%3D&reserved=0
https://www.isladejuegos.es/musica
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sentits més importants d'aquesta edat és el tacte, podem aprofitar 

aquests jocs didàctics per estimular aquesta creativitat. Gaudir dels 

jocs infantils en línia per 3 anys. 

 

https://www.cokitos.com/category/juegos-para-ninos-de-3-anos/ 

 

 

 

 

En aquesta página podrem trobar cançons de l'escola i altres 
recursos: 

http://www.edu365.cat/infantil/musica/index.html 

 

 

Cançons amb lletra per puguer cantar amb els infants 

http://musicafestes.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.cokitos.com/category/juegos-para-ninos-de-3-anos/
http://www.edu365.cat/infantil/musica/index.html
http://musicafestes.blogspot.com/
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Si us animeu, us proposem un seguit d’activitats que podeu realitzar 

a casa amb tota la família, vincularem l’aprenentatge al 

desenvolupament que seguirem amb les activitats al voltant d’una 

audició  

Les propostes d’audició que es detallen poden ser adaptades a 

qualsevol obra musical que us agradi i de l’estil que sigui. 

 

https://www.racomusicaldidactic.com/search/label/JOEMQUEDOAC

ASA?m=0 

 

Us donem algunes idees per poder jugar a través del TEATRE 

aquests dies: 

- Fer el so i el moviment de diferents animals. Es pot començar 

jugant a fer-los, trobant els moviments i onomatopeies 

corresponents i en una segona fase es pot a jugar que un imita 

l’animal i l’altre l’ha d’endevinar. 

Suggerim començar amb els animals més coneguts i poc a poc 

anar buscant animals que no queden tant propers a l’infant. 

 

https://www.racomusicaldidactic.com/search/label/JOEMQUEDOACASA?m=0
https://www.racomusicaldidactic.com/search/label/JOEMQUEDOACASA?m=0
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- Jugar als oficis, seguint les mateixes pautes que anteriorment. 

Busquem moviments, situacions i expressions per fer-ho, les 

posem a escena i si volem podem jugar a encertar-les 

 

- Fer mímica, amb el cos fer diferents accions com menjar, 

dormir, rentar-se les mans, fer fotos, jugar a pilota, agafar coses 

que estan molt amunt, tenir fred o calor, obrir un paraigua, 

deixar-se endur pel vent... 

 

- Convertir-se en diferents elements i actuar com ells, per 

exemple inflar-se i desinflar-se com un globus. Ser una llavor 

de les que plantem a l’hort de l’escola i anar creixent fins 

convertir-se en una planta o en un arbre. Ser un robot... 

 

- Juguem amb les emocions. Fem cares i adoptem actituds 

corporals segons l’emoció que pactem, tristesa, ràbia, alegria, 

enuig... També es poden buscar situacions on l’infant es 

reconeix amb aquestes emocions i reproduir-les 

 

- Agafem teles, complements, disfresses o robes d’altres 

membres de la família  i ens convertim en allò que vulguem 

 

- Amb als infants de 2 a 3 anys podem fer representacions de 

contes que ja es coneixen, com el Tabalet, el Patufet, Quin gust 

té la lluna, els 3 porquets... Hem de tenir en compte que a l’hora 

de representar els contes no es perpetuessin estereotips de 

gènere, que tant cuini la mare com el pare, que pugui ser tant 

un botiguer com una botiguera, etc.. Se li pot preguntar a l’infant 

qui cuina avui? O qui va a treballar avui? 
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- Podem fer titelles dibuixant o imprimint personatges  i 

enganxant-los en un llapis o pal de fusta i representar una 

funció 
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I si voleu gaudir del teatre com a espectadors aquí us deixem 

l’adreça web  de la TTP , associació professional de Teatre per 

a Tots els Públics on trobareu les webs de moltes companyies, 

algunes d’elles aquests dies de confinament pengen els seus 

espectacles per a poder ser visionats  

http://www.ttp.cat 

 

 

Teatroteca és un servei gratuït de préstec en línia on podràs 

inscriure't a través d'aquest enllaç per gaudir d'una selecció 

d'enregistraments d'espectacles que cobreixen una part important 

de la història recent del teatre, la dansa. 

http://teatroteca.teatro.es/opac/#index 

 

http://www.ttp.cat/
http://inaem.koha.es/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl
http://teatroteca.teatro.es/opac/#index

