
Estimades famílies, 
 
Sóc Bàrbara Albelda, la mestra de música dels vostres fills  que imparteix 
l’activitat extraescolar “JUGUEM CANTANT”. Em dirigeix a vosaltres perquè 
m’agradaria que estiguéreu informats d’allò que fem a les classes. 
 
Juguem cantant és un projecte musical basat en la metodologia musical Kodály  
que vaig proposar a l’Escola Jardí de l’Ateneu i que desenvoluparé al llarg 
d’aquest curs 2014-2015 a l’etapa d’Educació Infantil. 
 
Aquest projecte compren l’educació vocal i instrumental mitjançant una sòlida 
estructura i una encertada seqüenciació pedagògica basada en criteris 
científics que tenen en compte el desenvolupament psicoevolutiu dels xiquets. 
Aquest mètode es basa en el principi de l’activitat, ja que la participació de 
l’alumne és el millor camí per conèixer veritablement la música, apreciar-la i 
gaudir amb ella. Per això, si transformem la música en una activitat, els 
beneficis s’estenen a la formació integral de l’individu, desenvolupant la 
intel·ligència, memòria, atenció, creativitat, sensibilitat, afectivitat, personalitat i 
capacitat de relació social, entre altres aspectes. 
 
Què ensenyem amb la Metodologia Kodály i quins obje ctius pretenem 
assolir a l’etapa d’Educació Infantil. 
 
Els estudis musicals amb la Metodologia Kodály a l’etapa d’Infantil combina els 
aprenentatges del llenguatge musical i de l’expressió corporal.  
Les característiques fonamentals que donen suport a aquest programa són els 
següents: 

• Un ensenyament musical adequat a l’edat del xiquet (3-5 anys) on el joc 
i la participació activa ajuden a la recepció de la matèria, tot prenent com 
a metodologia la pedagogia musical  que aporta Zoltán Kodály , que 
estructura l’aprenentatge del llenguatge musical des de l’anàlisi de la 
música tradicional pròpia. 
 

• El principi fonamental que mou l’actuació d’aquest programa basat amb 
la pedagogia Kodály és la pràctica del cant  com a vehicle fonamental 
per a l’aprenentatge musical. 
 

• Aquesta metodologia s’inicia a l’edat infantil mitjançant l’educació de 
l’oïda i l’adquisició d’una veu ben educada per al cant , sempre 
abans d’introduir a l’alumne en la pràctica de qualsevol instrument.  
 

• Ensenyem música per gaudir del present i complementar la formació 
integral del xiquet en sensibilitat i estima per l’art, potenciar el treball en 
grup i fer gaudir amb una de les disciplines més universals. 



 
• Pretenem incorporar al xiquet per primera vegada al món musical de 

forma lúdica. 
 

• Els xiquets aprenen a cantar al mateix temps que s’ensenyen a parlar.  
 
 
Informació de l’activitat  
 
Durant les sessions es proporcionen activitats musicals i jocs amb cançons, 
s’ajuda als xiquets a desenvolupar l’oïda i el ritme i a cantar de forma clara i 
exacta. També se’ls ensenya els principis generals del ritme i la melodia. 
En aquestes sessions són significatius els jocs musicals i cançons en les que el 
xiquet aprèn simultàniament moviments, paraules i melodies.  
 
          Plantejaments pedagògics i metodològics:  
 

� Memorització d’unes 60 cançons infantils i populars per curs de 
diferents temàtiques, utilitzant el castellà i el valencià indistintament, 
així com gestos que acompanyen les cançons per ajudar-los a 
recordar els textos. 

� Cançons d’estructures senzilles i repetitives (4 frases màxim al 
principi). 

� Repetició d’ecos rítmics i melòdics. 
� Aprenem el concepte de frase i fraseig. 
� Controlem la respiració. 
� Comencem a assajar l’afinació al grup. 
� Assimilació del concepte de pulsació i ritme amb el cant i el moviment. 
� Aprenentatge de jocs i danses infantils ( treball de la pulsació, forma 

musical, psicomotricitat,...). 
� Treball de la lateralitat. 
� Treball d’interacció amb objectes: teles, pilotes,... 
� Expressió corporal i dramatització musical mitjançant les cançons 

infantils, cançons tradicionals i música clàssica, per al coneixement de 
si mateix i la relació amb els altres. 

� Treball de conceptes musicals i de les qualitats del so. 
�  Escolta activa: audicions curtes. Treballem l’atenció i el silenci 

(Minuts musicals). 
� Relaxació. 

 
Al final de cada trimestre es farà una audició perquè els xiquets mostren les 
cançons treballades i els coneixements adquirits. 
 



Després de presentar-vos el meu projecte musical, sols vull agrair-vos 
sincerament l’oportunitat que haveu donat als vostres fills d’aprendre música. 
De segur que gaudiran molt!  
 
Per últim comentar-vos que aniré pujant totes aquelles cançons i danses que 
treballen els vostres fills a la pàgina web de l’Escola Jardí, així com tot allò que 
van aprenent al  voltant de la música. 
 
 
Salutacions. 
 
Bàrbara Albelda Puig. 


