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ESCOLA DE MÚSICA DE NOTA EN NOTA CURS 2019 – 20120. 
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ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA DE MÚSICA 

 

1. Sensibilització   Musical 1 (1,2 anys) 

2. Sensibilització Musical 2 (3 anys)  

3. Expressió Musical Corporal (4 anys)  

4. Iniciació Musical Artística  1 (5 anys)  

5. Iniciació Musical Artística 2 (6 Anys) 

6. Preparant-se per descobrir la música (7 Anys) 

 

1r Curs. Descobrint la Música. (8 Anys)  

2n Curs Gaudint de la Música. (9 Anys)  

3r Curs. La diversió Instrumental. (10 Anys)  

4t Curs. Ja estem preparats. (11 Anys) 

 

“Sempre es hora” Educació Musical d’adults 
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1. Sensibilització   Musical 1 (1,2 anys) 
 

Està més que demostrat que la música proporciona als més petits un major 

desenvolupament físic, mental i emocional.  

Per aconseguir-ho, mitjançant una sessió setmanal oferim un primer contacte amb la 

música per a nadons d'un i dos anys . 

 Acompanyats pels seus pares (o oncles, o avis, ...) són acompanyats en aquesta aventura 

musical Primerenca. 

 

 

   Figura 1.Xiquets percudint Instruments   Figura 2. Xiquet experimentant 

 
A través del joc , el cant i el moviment estimulem la parla, l'escolta i la motricitat tant fina 

com gruixuda.  

La percussió, el cant i el moviment constitueixen el primer mitjà a través del qual els nadons 

comencen a expressar-se al poder percudir amb les palmes i peus, colpejar, agitar i fregar objectes, 

balbucejar, mussitar i imitar sons. 

 

 

 
Figura 3. Xiquests Explorant instruments  Figura 4. Xiquet escoltant 
 

 
 
Aquest primer maneig de petits instruments i objectes sonors proporciona agilitat i 

destresa en les mans i braços, a més de sensibilitat en els dits i també es desperta l'oïda musical. 

Les sessions segueixen una estructura semblant cada setmana. Comencen amb un cant de 

benvinguda , seguit d'un conte musical , el descobriment d'una nova cançó popular , 
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activitats auditives i motores , creació sonora col·lectiva mitjançant objectes, cos o 

instruments, i a manera de comiat finalitzen la classe amb un mini-concert.  

Per a acabar farem una cançó d’acomiadament. 

 

 

Figura 5. Xiquets amb els pares 

 

 

2. Sensibilització Musical 2  (3 anys) 

 

Comença el primer contacte dels més petits per si sols amb els elements essencials de la 

música: el so i el silenci , la veu i l'escolta , el ritme i la motricitat . Els xiquets estan sols 

amb els professors. Comença la independència amb la creació de la personalitat pròpia. 

 

 

 

 

 
 
 
                      Figura 6.    Xiquets descobrint instruments   Figura 7. 
 

 
        Figura 8. Xiquets atents i escoltant 

       



4 
 

Captem l'atenció del nen mentre sembrem l'art a través de activitats auditives i 

rítmiques , jocs de coordinació i mobilitat corporal ,  cants i danses populars i infantils.  

L'ús d'instruments de petita percussió durant les sessions també estimula la curiositat 

cap a la música i potencia la seva creativitat. Es potencia el  descobriment del cos i de la veu 

com a elements creadors. 

A més es treballen les qualitats del so particular de cada instrument o, les seves 

característiques físiques i les seves obres musicals més destacades per tal de reconèixer i descriure 

els instruments ajuda  desenvolupament de l'oïda i de la parla . 

 

 

                                            Figura 9. Xiquets, tocant instruments 

 
 Començarem la sessió amb la cançó de Benvinguda seguida d’una sèrie d’activitats 

centrades en el ritme, el moviment i el desenvolupament de les destreses auditives i vocals; per 

acabar farem la cançó d’ acomiadament. 

 

3. Expressió Musical Corporal (4 anys) 

 

La música i la dansa com llenguatges  permeten expressar sensacions i compartir 

emocions . Des de nens el món afectiu és essencial per al desenvolupament de les capacitats, 

sent les arts escèniques una eina idònia per al seu creixement. 

 

Figura 10. Xiquets asseguts aula de 4 anys 
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El cant, el moviment i la percussió corporal ajuden a educar l' oïda , a millorar 

la coordinació i participen en el desenvolupament del cervell potenciant la imaginació. 

 

 
 
                                          Figura 11. Xiquest de 4 anys percudint Instruments 
 

 

La expressió musical  estimula l'expressió verbal gràcies a l'ampli repertori de cançons 

infantils que es treballen durant les classes. També fomenta el moviment corporal 

harmònic després l'escolta d'un ritme o melodia, on a més s'activa la memòria auditiva i motora.  

 

Els contes sonors on els personatges són instruments, ballarins o compositors permeten 

introduir coneixements musicals de manera divertida captant l'atenció del petit. 

 
L'amor per la música i la dansa s'educa des de primerenca edat i viure al costat d'elles 

fomenta la sensibilitat, l'enteniment i la creativitat. El major interès del professorat de l'etapa 

d'iniciació artística és transmetre el gaudi per l'art i començar a entendre el seu 

llenguatge . 

 

Figura 12. Xiquets Escoltant. 
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4. Iniciació Musical Artística  1 (5 anys) 

 

La pràctica musical i corporal durant el creixements de l'infant ajuda a desenvolupar les 

seves capacitats intel·lectuals, auditives, sensorials i motrius. L'educació artística basada en el 

cant , especialment música popular de diferents estils, acompanyada de gestos , moviments i 

danses permet establir un bon sentit del ritme, de l'escolta i del cos . 

Amb cinc anys és el moment en que mitjançant jocs, cançons i fitxes senzilles s'introduiran 

els conceptes bàsics per iniciar-se en el llenguatge artístic: les notes, les figures, els silencis, les 

dinàmiques, el compàs. 

                                      

   

 

               Figura 13. Xiquets esplorant el cos         Figura 14. Xiquets escoltant instruments 

 
Al llarg del curs escolar es realitzaran audicions en viu per als petits ofertes pel 

professorat del centre per tal de donar a conèixer de primera mà els diferents instruments. A més 

es fer una representació didàctica on s'entrellaçaran les dues disciplines: la música i 

la dansa. 

 

 

 

 

                                    

 

         Figura 15. Xiquets a l’aula pintant claus de sol 

D'aquesta manera l'alumne disposarà de prou informació i autonomia per triar quina 

branca artística vol desenvolupar, i poder formar part de l'apassionant món de la dansa i / o 

de l'univers musical. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.col-legivirolai.cat/wp-content/uploads/2018/02/relaxaci%C3%B3-i-mindfulness-a-laula.jpg&imgrefurl=https://www.col-legivirolai.cat/educacio-infantil/&docid=uj0PfGtH5LY7sM&tbnid=GkuT2tk58p-jNM:&vet=10ahUKEwjV3pGtjIrnAhVTAGMBHVAyAdkQMwjVAShBMEE..i&w=4160&h=3120&bih=655&biw=1366&q=Xiquets 6 anys a l'aula&ved=0ahUKEwjV3pGtjIrnAhVTAGMBHVAyAdkQMwjVAShBMEE&iact=mrc&uact=8
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5. Iniciació Musical Artística 2 (6 Anys) 

 

L'educació artística aporta avantatges en l'evolució integral del petit on el joc, el cant i el 

moviment són les activitats fonamentals per al seu desenvolupament. 

 

El joc és l'activitat idònia per captar l'atenció i introduir el nen en la percepció auditiva i 

emocional, el cant exercita la memòria i modula la veu i el moviment millora la motricitat i el 

sentit del ritme. Durant les dues sessions setmanals es treballaran els conceptes bàsics de la 

música: el ritme, l'escolta i el cant amb la finalitat de preparar a l'alumne i superar amb èxit la 

prova d'accés als estudis elementals de música i / o dansa oficials. A més, disposaran d'una altra 

sessió d'iniciació a una família d'instruments (vent-fusta, vent-metall, corda o polifònics) i / o la 

dansa, per encaminar amb més detall el seu futur en la nova etapa.  

 

              

                    Figura 16. Xiquets tocant instruments a l’aula de música 

 

A manera d'introducció seguirem estudiant mitjançant fitxes els fonaments del llenguatge 

musical: les notes, les figures, el compàs, la dinàmica i el tempo. Coneixeran les obres de major 

repercussió dels principals compositors de diferents períodes i inclourem altres estils musicals 

com el jazz, rock and roll, el flamenc i bossa nova. 

A més d'estimular passió cap a la música i la dansa es inculcaran valors de respecte cap al company 

i la seva representació artística. 

 

6. Preparant-se per descobrir la música (7 Anys) 

 

Durant aquest curs, es posaran les bases per poder tancar aquesta primera etapa musical, 

treballant les qualitats auditives en totes les seues besants, la intensitat, la durada, la altura i la 

discriminació tímbrica. A més també s’oferira la possibilitat de que els alumnes que ho sol·liciten 
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comencen amb l’instrument, per tal d’anar sensibilitzant al xiquet i preparant-lo per a l’etapa 

posterior. 

 

Figura 17. Xiquets de 7 anys acompanyant cançons. 

Durant el curs es realitzaran tota una sèrie de proves acústiques per tal de saber els xiquets 

que tenen qualitats auditives i tractar en el futur de millorar-les i potenciar-les. 

En acabar el curs, es passarà un prova Acústica per saber les qualitats auditives que te cada 

xiquet, per a que facen l’elecció d’instrument segons les capacitats musicals que cada alumne té. 

 

       Figura 17. Xiquets de 7 anys percudint instruments. 

 També la Escola de música ofereix gratuïtament durant aquets any, instruments con el 

Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix, a mes d’altres com la trompa i el fagot. 
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1r Curs. Descobrint la Música. (8 Anys)  

 

Aquet curs constarà de tres parts: 

1. Aprenentatge musical1. A través de l’aula virtual i de la plataforma, treballem el 

llenguatge musical. 

2. Descobreix l’instrument 1. Aprenentatge de l’instrument. 

3. Cantem 1. Treballem el cant. 

 Aquest any serà en primer en el qual els alumnes començaran a tocar l’instrument i es 

posaran les bases per poder els següents anys tindre èxit. Saber-se organitzar el temps, dedicar-li 

temps a l’estudi del instrument, compaginar l’estudi de la música amb el col·legi i posteriorment el 

Institut. 

 Els pares a ser possible s’han d’implicar totalment en el procés educatiu dels fills, sinó 

possiblement el xiquets per ells mateix es molt difícil que estudien. 

 A ser possible el pares han d’estar presents en les classes individuals  del seus fills, per a que 

ells xiquets siguen conscients de la importància que els pares donen a l’educació i aprenentatge 

d’un instrument.  

 A més aprendran el llenguatge musical a través de les noves tecnologies  com es l’aula 

virtual, al qual estam connectats i hem posat en marxa. 

 També es treballarà l’educació vocal a través de la assignatura de cant, a la qual anomenem 

Cantem 1 

 

2n Curs Gaudint de la Música. (9 Anys) 

 

Aquet curs constarà de tres parts: 

1. Aprenentatge musical 2. A través de l’aula virtual i de la plataforma, treballem el 

llenguatge musical. 

2. Descobreix l’instrument 2. Aprenentatge de l’instrument. 

3. Cantem 2. Treballem el cant. 

És l’any de la consolidació i continuïtat  del projecte formatiu musical. Cal continuar amb 

les mateixes eines de treball per donar força i dinàmica al músic que se està formant.  
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3r Curs. La diversió Instrumental. (10 Anys) 

 

 Continuem amb la formació amb la incorporació d’una assignatura mes:   

1. Aprenentatge musical 3. A través de l’aula virtual i de la plataforma, treballem el 

llenguatge musical. 

2. Descobreix l’instrument 3. Aprenentatge de l’instrument. 

3. Cantem 3. Treballem el cant. 

4. Diversió instrumental 1  

Després de començar tant dur, és el moment de gaudir del treball en conjunt a través de la 

assignatura, mes divertida i que propicia el treball amb grup i amb els altres xiquets, fent 

música amb tots. 

 

4t Curs. Ja estem preparats. (11 Anys) 

 

 Acabem i completem aquest cicle, amb el darrer curs. Aquest curs ens aprofitarà per tal de 

donar l’adequada  formació als nostres alumnes i que puguen passar amb condicions la prova de 

pas a les ensenyances professionals, o be concloure aquest cicle amb els xiquets que no volen 

continuar amb les ensenyances professionals i que continuaran dins de l’escola de música.  

1. Aprenentatge musical 4. A través de l’aula virtual i de la plataforma, treballem el 

llenguatge musical. 

2. Descobreix l’instrument 4. Aprenentatge de l’instrument. 

3. Cantem 4. Treballem el cant. 

4. Diversió instrumental 2  

És l’any mes important, però no decisiu, ja que els xiquets que no superen la prova de pas o 

bé vulguen continuar formant-se con a persones i com a músics ho poden fer en el si de l’escola de 

música de Nota en Nota, de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda. 
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“Sempre es hora” Educació Musical d’adults.  

 

L’escola de música de Nota en Nota, també ofereix a les persones adultes mes grans la 

possibilitat de realitzar estudis musicals, en grups reduïts de màxim 10 adults per aula. Si després 

volen fer estudis reglats ,per fer estudis professionals ja se’ls prepararà. 

Mentre, gaudiran de la música aprenent a tocar un instrument si ells volen i  podran formar 

part de les diferents agrupacions, que la societat disposa. 

 

 

 

ESCOLA DE MÚSICA DE NOTA EN NOTA 

 

Gener 2020 

 

“Societat Unió Musical Santa Cecília d’Onda” 

 


