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1. Paper de l’instrument 
en el Projecte:  

Primària Musical 
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Aspectes a 
tenir en 
compte 



OBJECTIU: APRENDRE, COMPARTIR I GAUDIR LA MÚSICA A TRAVÉS DE LA FLAUTA 

PRIMÀRIA MUSICAL 2014-2015 

Cant Coral  

Instrument 

(individual i 
conjunt) 

Llenguatge 
musical 

AUDICIONS: semestrals. 
Tocar amb companys/es en petites 

agrupacions musicals.  
 

Novetats! 10 anys PM 
En les dates senyalades  

l’alumnat toca en el Hall.  
Aquesta és una manera de conèixer el 

professorat i la feina de l’alumnat.   
 
 

FORMAR PART D’UN  
CONJUNT INSTRUMENTAL  
a partir de 2n de Primària PROFESSORAT: La Laura i  

en Marc. L’ús d’aquest blog és  
gestionat per la Laura.  

 

CONCERT FINAL DE CURS: 10 anys de 
Primària Musical! Veure’l sencer facilita 
comprendre el Projecte que incicien els 

vostres fills i filles.  
 

Cost: 100-
200 euros 



 
QUÈ AFAVORIM EN EL DESENVOLUPAMENT DELS 

NOSTRES FILLS/ES? (I) 
 

PROCESSOS MENTALS BÀSICS 

ATENCIÓ PERCEPCIÓ MEMÒRIA 

TOQUEM JUNTS! 

-Psicomotriu (posició, digitació, 
peces musicals) 

- Llenguatge musical  Al principi l’atenció 
es focalitza en com 
bufar i la sonoritat   

SENSACIÓ:  
Domini 

LLENGUATGE MUSICAL  

IMPLICA: Aplicar els coneixements  
de Llenguatge Musical  



 
QUÈ AFAVORIM EN EL DESENVOLUPAMENT DELS 

NOSTRES FILLS/ES? (II) 
 

PROCESSOS MENTALS SUPERIORS 

PSICOMOTRICITAT RAONAMENT 

Per a aprendre a APRENDRE A TOCAR, és 

imprescindible:  

 

-Aprendre a planificar-se semanalment 

-Aprendre a planificar l’espai d’estudi  

-Aprendre a justificar els errors o les 

propostes de millora 

-Aprendre a ser estratega per resoldre els 

problemes i millorar.  

L’habilitat 
psicomotriu s’aprèn 
tocant, però es perd 
ràpidament si no es 
practica.   
 

La mestra ensenya tècniques i  estratègies per tal 

que l’alumnat aprengui tots aquests punts.  



L’ÚS DEL BLOG  
www.enflautades.wordpress.com 

partitures, recursos, 
gravacions  

compartir, gaudir Recursos generals 
 

Es recomana l’ús del 
Programa Audacity a casa 
perquè permet gravar-se,  
escoltar-se i autoavaluar-se, 
així com també convertir una 
base musical més lenta per a 
tocar a sobre, afavorint molt 
la motivació i el procés 
d’aprenentatge.  

Serveix per a donar recursos a l’alumnat per 

aprendre a tocar i per facilitar la comunicació.  

No dubteu en 
posar-vos en 

contacte en cas 
necessari! 

(Famílies) 

enflautades@gmail.com 



EL PAPER DE LES FAMÍLIES 

 

 

 

 

Deixar que toqui/ estudiï sol 

Observar l’estudi (per què/ com/ quan/ què).  

Deixar utilitzar el blog i els programes digitals   

 

 

AUTONOMIA:  
 

 

Ajudar a planificar-se  quan la mestra ho indiqui.    

Proposar creacions, petits concerts, escoltar-lo. AMB GANES 
i I INTERÈS! 

 

AJUDAR-LO EN CAS 
NECESSSARI EN ALGUN 
ASPECTE CONCRET DEL 

PROCÉS 
D’APRENENTATGE.  

 

 

• Seguint les recomanacions de la mestra. 

PROPICIAR EL TOCAR 
PER A GAUDIR:   

 


