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Títol: La caixa de sorpreses 

Descripció: Element que serveix per presentar i introduir l’element musical que 

volem treballar. 

 

Objectius (*) 

 

Crear un ambient de motivació i interès per tal què tothom estigui atent des del 

principi per tal d’experimentar, explorar i vivenciar l’element musical a treballar. 

 

Descripció de l’activitat (*) 

  

Ens col·loquem en rotllana i al mig o al costat del mestre, de la mestra de música hi 

ha la capsa de sorpreses, cantem i fem la cançó-joc ( jo faig servir la cançó de “el 

conejo de la suerte” amb la lletra adaptada) tot picant de mans alternativament els 

uns amb els altres per saber a qui li tocarà obrir la capsa i descobrir l’element 

sorpresa. Prèviament es pot fer un treball de conflicte cognitiu intentar esbrinar 

quin element hi ha amagat ( segons la mida o si movem la capsa i fa so, etc). 

 

Recursos emprats (*) 

 

Aula ordinària. Capsa  de cartró decorada (tipus capsa de sabates o similar que es 

pugui obrir i tancar fàcilment) podem tenir de diferents mides segons l’element que 

es vulgui presentar. Mocadors de diferents mides i atractius.  

 

Aspectes didàctics i metodològics 

 

Ha de servir per tal de crear un ambient d’interès i motivació, doncs saben que 

d’allà sortirà una sorpresa que ens ve a presentar un nou element musical 

(personatge, instrument, cançó, dansa, audició...) que tothom podrà viure- sentir en 

directe. Jo faig servir una capsa ( de fet en tinc de diferents mides segons la 
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grandària de l’element musical) però podria ser qualsevol altre element (mocadors, 

papers) que embolcalli l’element a descobrir, de fet actualment els vaig combinant. 

Es pot treballar amb tot el grup tot i que, especialment al principi per integrar la 

mecànica afavoriria  ser mig grup. Quant a la temporització al principi podem fer 

servir un parell de mitges sessions i quan ja tenen integrada la dinàmica només calen 

uns minuts del principi de la sessió, tot i que jo intento ser el màxim flexible segons 

la riquesa que sorgeix a cada moment. Intento només acompanyar-los en el seu 

descobriment i que siguin en tot moment protagonistes del seu propi aprenentatge, 

fent preguntes i integrant tot el que ho afavoreixi creant sovint conflictes cognitius, 

que intentem resoldre entre tots mitjançant l’experiència en directe. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

EXPLORAR I PERCEBRE: 

Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys i les companyes el que ens 

desvetlla una experiència cultural o artística, individual i col·lectiva. 

Percepció que a través de la participació, del respecte i de l’interès s’arriba a la 

satisfacció en l’experiència artística. 

Escolta, exploració i discriminació de sons presents en l’entorn natural cultural i 

artístic: elements de l’entorn que produeixen so, sons que es poden produir amb el 

cos, sons enregistrats.  

INTERPRETAR CREAR: 

Ús progressiu de materials sonors i instruments convencionals i no convencionals, 

desenvolupant l’adaptació corporal i musical a les característiques de cadascun 

d’ells. Realització de danses, exercicis corporals i jocs motrius, acompanyats de 

seqüències sonores, cançons i obres musicals. 

Valoració de l’atenció i el respecte en les interpretacions i produccions artístiques 

pròpies i dels altres. 

 

Competències comunicatives, competències artística i cultural, competències 

d’aprendre a aprendre, competències d’autonomia i iniciativa personal. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 



  ARC                                                    

  3/4 

 

Educació Infantil i primària. En general a tot aquell alumnat a qui es vol iniciar en 

adquirir els elements bàsics i essencials del llenguatge musical, així doncs depèn 

molt de l’etapa on s’inicia el treball de la música. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 

Aquesta activitat es relaciona principalment amb l’àrea de llengua per tot el 

vocabulari que s’hi treballa, però s’hi pot relacionar amb tota la resta ja què es molt 

transversal: amb matemàtiques (pulsació-mètrica...), coneixement de l’entorn 

(explorem diversos ambients sonors), educació física ( danses, moviments cos) etc.. 

 

 

Documents adjunts (*) 

 
- Fotografies. 
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