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ETAPA Educació Infantil  

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Llenguatges: Comunicació i representació (MÚSICA) 

GRUP/GRUPS 3,4,5 anys 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Clara Catalán 

DATA ELABORACIÓ: 5 de juliol de 2021 

 

1. OBJECTIUS 

 

1. Apropiar-se progressivament dels diferents llenguatges per expressar les seves necessitats, 
preferències, sentiments, experiències i representacions de la realitat.  
 

2. Experimentar i expressar utilitzant els llenguatges corporal, plàstic, musical i tecnològic, per 
representar situacions, vivències, necessitats i elements l'entorn i provocar efectes estètics, 
mostrant interès i goig.  

 
3. Acostar-se a les produccions de tradició cultural. Comprendre, recitar, cantar i recrear alguns textos 

literaris mostrant actituds de valoració, goig i interès cap a ells. 
 
4. Desenvolupar la curiositat i la creativitat interactuant amb produccions plàstiques, audiovisuals i 

tecnològiques, teatrals, musicals, o danses, mitjançant el ús de tècniques diverses.  

 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
            3 anys 
 

Primera avaluació: 11 sessions  

Unitat 1: Comencem 6 sessions 

Unitat 2: La tardor 5 sessions 

 
            Segona avaluació: 11 sessions  

Unitat 3: De Nadal a Carnaval cantant i ballant   11 sessions 

 
 
Tercera avaluació: 11 sessions   

Unitat 4: De la primavera a l’estiu tot és caliu 11 sessions  

 
 

4 anys 
 

Primera avaluació:  22 sessions  

Unitat didàctica 1: Comencem 11 sessions 

Unitat didàctica 2: La tardor 11 sessions 

 
Segona avaluació: 22 sessions  
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Unitat didàctica 3: Els instruments 6 sessions 

Unitat  didàctica 4 L’hivern  8 sessions 

Unitat didàctica 5: El Carnaval 8 sessions 

 

            Tercera avaluació: 22 sessions  

Unitat didàctica 6: Pasqua i primavera 22 sessions  

 
 
5 anys 
 
Primera avaluació: 22 sessions 

Unitat didàctica 1: Tornem-hi 11 sessions 

Unitat didàctica 2: De la tardor al Nadal 11 sessions 

 
Segona avaluació: 22 sessions 

Unitat didàctica 3: L’hivern 11 sessions 

Unitat didàctica 4: Ballem com abans 11 sessions. 

 
Tercera avaluació: 22 sessions 

Unitat didàctica 5: Sant Jordi 8 sessions 

Unitat didàctica 6: Fem un espectacle 14 sessions. 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Expressar-se i comunicar-se utilitzant els mitjans materials i les diferents tècniques pròpies del 
llenguatge artístic, mostrant interès per explorar les seves possibilitats, gaudir de les seves produccions 
i compartir les experiències estètiques i comunicatives. 
 
Amb aquest criteri s’avaluarà el desenvolupament de les habilitats expressives mitjançant els diferents 
materials i els instruments propis del llenguatge música.  
 
S’observarà el gust per experimentar i explorar les possibilitats expressives del gest, els moviments, la 
veu i els sons.  

 
Es valorarà el desenvolupament de la sensibilitat estètica i les actituds positives envers les produccions 
artístiques i l’interès per compartir les experiències estètiques. 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Criteris de qualificació: 

Les valoracions que donem, de major a menor grau d’assoliment, són les següents: 

 

A: assoleix els objectius 

B: En procés 

C: No assoleix els objectius 


