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Amb els nens/es de p3 hem elaborat en una de les activitats del projecte un random molt particular. relacionant els diferents 
dipus de música, les imatges, les emocions, i el poder aleatori d'un dau.

Es realitza en una aula de P3 a través de la conversa i  a partir dels diferents interessos dels nens/es arribem a questionar-nos: D'on surt la 
Música?. 
Arrel de la pregunta intentem investigar què sabem i quins dubtes tenim, i és a partir d'aquí que sorgeixen preguntes interessants a les que 
amb ajuda de les famílies i el grup classe intentem donar resposta.
És aleshores a través de diferents activitats de manipulació, obsevació i experimentació anem formulant hipòtesis i verificant si el que pen-
sàvem és cert o no, centrant-nos en el procés d’aprenentatge més que en els resultats.
Relacionant-ho tot treiem conclusions i ens fem concients de l’aprenentatge realitzat.
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    És aleshores a través de diferents activitats de 

manipulació, obsevació i experimentació anem for-

mulant hipòtesis i verificant si el que pensàvem és 

cert o no, centrant-nos en el procés d’aprenentatge 

més que en els resultats.

Relacionant-ho tot treiem conclusions i ens fem con-

cients de l’aprenentatge realitzat.
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Decidir entre tots, en aquest cas per votació sobre 

que volem. Treball de comptatge de vots, un cop més 

tots hi participem, ningú és exclòs i cal aceptar el que 

la majoria ha  escollit.

     A partir d’aquí ja sabem que 

volem treballar. Ara ens preguntem 

què sabem d’aquest tema i que és el 

que en interessa. Preguntem i donem 

repostes, que no sabem si són 

certes. Un cop recollides les donem 

als nens/es i  a les famílies per tal de 

que aportin el màxim d’ informació i 

poder aixì entre tots resoldre les 

qüestions que ens hem fet.
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TREBALLEM
La participació i col.laboració de les famílies, la busqueda d’informació, l’exposició de la informació i 

aportació de cada infant. Contrast de les respostes amb el que pensàvem o crèiem que sabíem.

       OBSERVEM. Objectes i 
informació que hem recollit 
per poder  investigar.
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      EXPERIMENTEM, MANIPULEM, CREEM I REPRESENTEM

Un Random part icu lar !  
En petits grups hem anat escoltant diferents tipus de músi-

ques: clàssica, roc, pop, tradicional,...i ens hem anat identifi-

cant amb elles, cadascú escollia la que més li agradava.  La 

consigna era que havien d’escollir la que els fes estar més ale-

gres o contents. Així cadascú escollia i poc a poc es van anar  

formant grups dins de l’aula segons la música que més els 

emocionava.  

Dels grups que van sorgir vam continuar estirant i vam fer 

una altra activitat. Vam buscar  imatges de casa, xarxa, revis-

tes,... les vam imprimir i vam escollir les que ens van agradar i 

les que més ens suggerien cada un dels estils de música que 

haviem escoltat. Per tant, cada grup va triar una imatge que 

representava la seva música i per tant la que a ell el feia estar 

content. Després vam enganxar cada una d’aquestes imatges 

corresponents a les cançons,  a les cares d’un dau de manera 

que aleatoriament al llençar el dau sortia la imatge que ens re-

feria a la cançó amb la que ens  havíem identificat. Quan 

volem estar contents juguem al dau i el llencem enlaire i depe-

nent de la cara que surt escoltem una peça de música o bé 

una altra, identificant-les i sentint-nos cada cop més alegres. 

Podriem dir que amb 3 anys hem elaborat el nostre random ( 

def: arxiu especial que serveix com a generador de números 

aleatoris) particular. Sempre que la mestra  premi  el “play”.

Hem pensat repetir-ho amb cançons que ens provoquin tris-

tor de manera que si volem expressar alguna d’aquestes emo-

cions podem recórrer al dau i per tant a la música per a 

poder-ho expressar.

   

Cançons escollides, grups de 
nens/es que s’han identificat 
amb cada cançó.      Quina imatge hi posem a la 

nostra cançó?

El nostre dau musical 2
Comencem! Random a punt.
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