ASSIGNATURA EXTRAESCOLAR DE MÚSICA I MOVIMENT

Nom: Música i Moviment (MiM)
Nom monitora: Mireia Vilar
Dies de l'activitat: dimarts i dimecres
Hora: 13.30 a 14.30
Lloc: Aula multiusos i de religió
Edats: 1er, 2on i 3er d'Infantil
PROGRAMACIÓ:
A) Objectius:
1. Obrir les orelles i activar l'escolta. Respectar els torns de so i silenci. Valorar els sons que
escoltem i analitzarlos (sons, cançons o audicions enregistrades o en viu).
2. Desenvolupar la pulsació musical i aconseguir medir amb precisió l'espai entre pulsacions
mitjançant danses, jocs i audicions
3. Cantar melodies senzilles amb el so i l'afinació correctes
4. Introducció als signes musicals ritmics a partir de la improvització
5. Aprendre a identificar auditivament sons de diferents altures, freqüènces i intensitats
6. Presentació d'alguns instruments musicals i els no estrictament musicals
7. Imaginari de concerts amb instruments de percussió adaptats a les edats
B) Continguts de les activitats:
– Ritme i moviment
– El cant i la dansa
– Audicions (enregistrades i en viu)
– Expressió corporal
– L'escolta i l'agudesa de l'oïda (oïda interior i memòria auditiva)
– Desenvolupament del sentit vocal
– Coneixement dels diferents instruments musicals i famílies
– Descobriment de sons
– melodies tonals i melodies modals
– mètriques regulars i irregulars
– Improvisació i creació
– Composicions propies de cançons
– Preparació de concert o mostra per a final de curs

C) Continguts per trimestres:
– 1er trimestre coneixer-nos i una mostra general de les activitats abans esmentades
– 2on trimestre: enfatizar en l'activitat de composició de cançons, concerts amb instruments
de xicoteta percussió i cantar algunes cançons d'altres autors
– 3er trimestre: resoldrem el misteri que poc a poc durant tot el curs anirem esbrinant, este
any tenim una actiivitat anual que tracta de trobar unes pedres precioses repartides pel món
(una per trimestre) així investigarem la música de diverses parts del món amb aquesta
aventura.

