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DINAMICA 6: SENTIM LA MUSICA
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’autoconeixement

BENEFICIS

L’escola m’ensenya a cuidar-me i a estimar-me
A l’escola aprenc a esforçar-me per millorar
L’escola em regala moments d’alegria i felicitat
A l’escola aprenc a valdre’m per mi mateix/a i a ser autònom/a.

PÚBLIC

Tots els cursos (adaptant l’activitat a les diferents edats)

TEMPS DE

Febrer

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Fulls de paper

DESENVOLUPAMENT

Colors/retoladors/ceres/plastidecors
Músiques

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

5’ Explicació de l’activitat

LA DINÀMICA

Organitza:

35’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ
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DINAMICA
DINÀMICA

L’activitat es fa de manera individual.
Es reparteixen fulls de paper a cada alumne/a on s’ha d’escriure un
títol (exemple: Sentim la música).
Cada alumne/a fa un treball d’introspecció acompanyant-se de la
música.És important que abans de començar l’activitat, l’aula i els
infants estiguin en silenci i en un ambient relaxat. Pot ser útil abans de
començar posar una música tranquil·la i que els alumnes tanquin els
ulls uns minuts per relaxar-se.
Es reprodueixen cinc cançons relacionades amb cinc emocions. Els
infants han de representar (dibuixant, pintant, escrivint…) el que els hi
evoca la cançó. Alguns exemples de cançons:
Alegria – Cirque du Solei “Alegria” / I feel pretty
Tristesa – Ludovico Einaudi “Una mattina” /Amelie “Comptine
d’Un Autre”
Por – Tubular Bells / Requiem for a dream
Ira - Sinfonía no. 5, de Gustav Mahler
Tranquil·litat - La vida es bella / Tchaikovsky’s Symphony N.5
Andante Cantabile

REFLEXIÓ

Un espai de diàleg, per tal que es puguin expressar i compartir els
dibuixos, escrits o reﬂexions dels alumnes.
Es proposen un seguit de preguntes per acompanyar aquest espai:
Com t’has sentit?
Creus que la música afecta a les nostres emocions? (Si algú vol,
pot compartir algun dels seus dibuixos i explicar quines són les
situacions i les emocions que ha sentit).
Creieu que és important reﬂexionar sobre les nostres emocions i
el que sentim?
Sabeu controlar totes les emocions que sentiu? Per què?
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