Mira com sona!

“Tot ho podem expressar amb música”.
Teresa Malgarriga i Rovira

La proposta es basa en desenvolupar la capacitat d’exploració sonora dels infants – de l’etapa 0-3 així
com en promoure la descoberta i la interacció amb materials i desenvolupar la capitat de producció de
sons. Apreciant i valorant, alhora, la rellevància del sentit del món musical en aquestes edats primerenques
i el fet que és una eina educativa interdisciplinar i socialitzadora en els més petits.
Per tal d’assolir aquests propòsits, es pretén crear un espai en el qual tingui lloc la manipulació d’instruments
musicals i possibilitar tant activitats en petit grup com en gran grup amb infants de diverses edats de tota
l’escola.
En aquest sentit, amb la finalitat d’apropar els nens i les nenes a la descoberta musical s’ha elaborat una
estructura sonora carregada d’objectes de la vida quotidiana formats per diversos materials que ofereixen
diferents sonoritats concretes i variades al mateix temps que conviden als infants a desenvolupar estratègies
pròpies per a descobrir-lo, comprendre’l i assimilar-lo. I, acord amb això, oferir resposta a les necessitats
individuals de cada infant –com per exemple, respectar la seva fisonomia al posar objectes a diferents
alçades i de diferents mides- i aportat material que els permeti desenvolupar la motricitat final i grossa essent
una exigència del seu moment evolutiu així com fer-los gaudir de la seva creativitat tant individual com amb
els altres.

Materials
La idea de la proposta és oferir materials presents a la vida dels infants però els quals són dotats d’altres
funcions que no se li havien donat; seran emprats com instruments no convencionals.
A més, aquests han estat seleccionats segons criteris com: la seguretat, les possibilitats que oferien,
l’estètica, la senzillesa, el bon estat, en quantitats suficients, la resistència...

1. Materials metàl·lics:
-

Coladors de diverses mides

-

Paelleres, bols i tapes

-

Taps d’ampolla

-

Claus i panys de portes

-

Campanes

-

Penjadors

-

Picarols
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2. Materials de fusta:
-

Peces de fusta amb formes geomètriques (daus
amb un forat, cercles, rectangles...)
Collarets amb peces (parts de cortines de fusta,
per exemple)
Pals, pales i culleres

3. Materials de plàstic amb objectes addicionals:
-

Ampolles plenes de pedres grans i petites
Ampolles plenes de petxines
Ampolles plenes de xinxetes i claus

També, s’ha de saber que no tots els objectes aniran fixats sobre els taulells, alguns tenen major mobilitat
que d’altres, es poden treure i posar perquè estan enganxats amb velcros, lligats amb cordes... A més,
disposen dels estris per a picar i produir sons amb major facilitat com les pales, culleres de fusta, objectes
de metall.

Procés de construcció i disposició del material
-

Prèviament a la realització del material es fa un disseny orientatiu.

-

Els passos a seguir per construir l’estructura musical:
1. Polir i allisar la fusta per tal que sigui segura i els infants no puguin ser ferits.
2. Envernissar per a que sigui resistent a les condicions de l’espai alhora també per a que
concordi amb el conjunt del mobiliari de l’escola.
3. Deixar passar uns dies de repòs.
4. Distribuir els materials pels taulells tot fixant-los amb claus, cola blanca i velcros.
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Presentació del material als infants
El material ha estat presentat al llarg de tres sessions consecutives cadascuna d’elles amb una durada d’uns
10-15 minuts tenint present la capacitat de concentració i motivació dels infants. S’ha dut a terme de la
següent manera:
-

Es deixa el material a l’espai d’activitat. Es facilita als infants que l’explorin lliurement, sense cap
mena de pauta per a realitzar la tasca proposada.

-

Es concedeix total autonomia per a la producció i la descoberta dels sons.

-

Finalment, té lloc el tancament de cada sessió amb les indicacions de les educadores realitzantse aquest sota el criteri de cansament, necessitats, minvament d’interès, falta d’atenció i
curiositat dels infants, entre d’altres.

Val a dir que el material és pensat per a deixar de forma permanent a l’escola, tant si es tracta d’un espai
comú del centre interior o exterior. És preferible evitar que aquest es situï dins l’aula o qualsevol altre indret
que no sigui d’ús comunitari per tal que tots els infants de les diferents edats el puguin emprar. D’aquesta
manera, no s’exclouria a cap individu dels aprenentatges que aquest material comporta i cadascú el podria
utilitzar acord amb el seu ritme biològic i els altres aspectes pertinents al seu desenvolupament.

Accions que desenvolupen
A continuació, es documenten algunes de les accions que han desenvolupat els infants d’entre 12 i 24
mesos al llarg de les sessions realitzades.

-

Les primeres utilitzacions del material són d’investigació de cada infant: mirar, palpar, fer intents
per buscar les utilitats dels diversos objectes... Amb els ulls i les mans van fent la seva
descoberta.

-

Van descobrint que amb els diferents objectes poden produir sons musicals.
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-

Els infants han estat capaços d’idear estratègies sense la intervenció adulta, gràcies als propis
mecanismes i les seves possibilitats físiques i psíquiques: sacsejar, estirar, picar, colpejar, girar,
rotar, fer lliscar, empènyer, treure i ficar, enganxar i desenganxar...

-

Van

fent

verbalitzacions

de

les

seves

accions

i

els

resultats:

sons,

sorolls,

paraules....acompanyades d’expressions facials i corporal pròpies del llenguatge no verbal.
-

Van desplaçant-se per l’espai per tal d’experimentar amb nous objectes dels diferents taulells de
fusta.

-

Alguns infants van més enllà de producció de sons i li concedeixen altres utilitats als materials:
simbolitzar que les tapes giratòries són volants, que les barres amb les peces que llisquen
serveixen per repenjar-se, imitar l’acció d’obrir els panys de portes amb claus...

-

Els petits i petites resisteixen en les seves iniciatives quan no se’n surten amb alguna cosa i la
repeteixen una vegada rere altra.
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Apreciacions
Els infants del grup han actuat acord amb les expectatives inicials; s’han complert els objectius plantejats a
l’inici sobre desenvolupar la capacitat d’exploració sonora i promoure la descoberta i la interacció amb
materials per produir sons.
Els infants han presentat una forta atenció i interès vers el que se’ls ha mostrat al tractar-se d’un material
nou que dóna resposta a les necessitats i interessos que tenen els nens i les nenes envers la descoberta
dels sons i que, sovint, no es pot satisfer a causa de les dificultats sonores existents als espais tancats i
petits com ho són les seves aules.
A més, és interessant que els materials es puguin renovar i canviar i/o afegir-ne de nous per tal que els
infants no perdin interès en aquesta proposta. En aquesta línia, detectant les preferències del grup-classe
s’aconseguiria alhora una curiositat pels nous objectes que anessin apareixent.
La proposta presentada ha estat una activitat d’experimentació lliure sense la intervenció de la persona
educadora. Tanmateix, es creu que aquesta es pot ampliar amb la intervenció de l’adult, a sigui mitjançant el
llenguatge (posant nom als objectes, a les accions, ajudant a verbalitzar allò que fan i pensen els infants...),
o bé, plantejant preguntes que generin reptes cognitius als nens i les nenes, com per exemple: Com faríeu
per imitar el so de...? Quin material utilitzaríeu per fer un o molt fort? I un so fluix’? Què sona com...? Com
sona la pluja’ i el timbre d’una porta o d’una botiga? El so d’un camió és...
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