
Música per a Nadons. Escola de Música de Martorell (2n quadrimestre curs 2020-
2021) 
 

- Durada: 14 sessions de 30 minuts setmanals, de febrer a juny. 
- Dia: dilluns o dimarts (segons franja d’edat) de 16.15 h a 16.45 h. 
- Inici: dilluns 22 de febrer o dimarts 23 de febrer. 
- Professora: Anna Roig. 
- Preu: 28,69 € 
- Format: On-line. A través de la plataforma Zoom. 
- Edats: de 9 mesos a 3 anys. 

 
 

- Com funcionarà?  
Us haureu de connectar a la plataforma zoom (zoom.com) des d’un ordinador o 
tauleta, des de casa, a través de l’enllaç i els codis que us facilitarem 
setmanalment per correu electrònic. L'aplicació Zoom funciona millor si teniu 
l'aplicació instal·lada en el vostre ordinador. Recomanarem clicar l’enllaç i 
entrar a la sessió una mica abans de les 16.15 h per tal de començar tots amb la 
màxima puntualitat. 
 
En el correu electrònic que rebreu cada setmana, a part dels enllaços i 
contrasenyes, també hi haurà un petit llistat de material casolà fàcil 
d’aconseguir, que utilitzarem a la sessió d’aquella setmana (Per exemple: unes 
culleretes, uns gots de plàstic, un parell de pedres, un pot amb arròs, etc). 
 
Hi haurà un màxim de 10 famílies per grup, per tal de poder oferir una atenció 
el més personalitzada possible. 
 
Els nadons hauran d’estar acompanyats com a mínim d’un adult, amb qui 
interactuaran mitjançant diferents jocs i danses durant la sessió. En el cas de 
tenir germans grans, també poden participar a la sessió, però tenint en compte 
que les activitats aniran dirigides als més petits i estaran adaptades a aquella 
franja d’edat. 
 
 

- Com seran les sessions? 
Les sessions seguiran sempre una mateixa estructura, per tal de crear certs 
rituals i que siguin fàcils de seguir per als petits. 
 

 Quan entreu a la sessió, trobareu una música de benvinguda sonant, 
que servirà per esperar a que tothom s’acabi de connectar.  

 A continuació, cantarem la cançó “Hola Músics” per donar la 
benvinguda personalment a cada infant amb el seu nom.  

 A partir d’aquí, s’encadenaran  una sèrie d’activitats com ara jocs de 
dits, jocs de falda, audicions, descoberta d’instruments, experimentació 
amb materials sonors, cançons, danses, etc. (diferents cada vegada, 
però que retrobarem puntualment en alguna altra sessió).  



 Després dedicarem una estona (màxim 10 minuts) a cantar cançons a 
demanda (vosaltres podreu demanar pel xat una cançó i l’Anna us la 
cantarà). Aquesta serà una bona manera de practicar cançons i 
aprendre nou repertori. 

  Per finalitzar, cantarem la cançó “Adéu, adéu” i el joc de dits “El dit 
gros” i ens acomiadarem fins la setmana següent. 
 

 
- Quin és l’objectiu? 

Degut a que aquest any no podem realitzar les habituals sessions de música per 
a nadons presencials i col·lectives, des de l’Escola de Música hem tingut la 
voluntat de seguir en contacte amb el nostre públic més petit, per tal de no 
deixar aquesta franja d’edat sense la màgia i els bons moments que ens 
proporciona la música, sobretot quan és compartida. 
 
Com que tota la part més vivencial i social no es podrà dur a terme, les sessions 
tindran l’objectiu de donar-vos recursos per a treballar la música amb els 
vostres nadons des de casa. Segur que aprendreu un munt de jocs i cançons 
noves, i que les diferents activitats que fem us podran donar idees per 
interactuar amb els vostres petits a través de la música en el vostre dia a dia.  
 
Tractant-se d’infants tan petits, l’objectiu no serà de que reprodueixin el que 
farà la professora, ja que molts d’ells estaran en etapa d’observació o 
assimilació i no pas d’imitació. Si van seguint atents l’activitat, serà genial, però 
també s’haurà de tenir en compte que, al fer l’activitat des de casa, serà 
probable que no estiguin concentrats en l’activitat tota l’estona, ja que hi haurà 
altres distraccions. Si és així, no passa res, podreu aprofitar per agafar idees per 
realitzar-les en un altre moment en que estigui més receptiu o receptiva. 
 
El paper de l’adult serà molt important durant la sessió, ja que serà qui podrà 
mostrar millor a l’infant, amb el seu exemple, el que està proposant la 
professora des de la pantalla i que aquest s’hi engresqui amb més facilitat. 
També serà amb qui l’infant podrà realitzar activitats en interacció i també qui 
ajudarà a reconduir-li l’atenció cap al que s’estarà fent, si és necessari. 
 
Esperem que, malgrat que aquest any sigui a través d’una pantalla, es segueixin 
creant els habituals bons moments que ens proporciona la música i que 
puguem seguir contribuint a la felicitat dels vostres fills i filles com hem fet fins 
ara des de l’escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARI DE SESSIONS 
 
 

Us informem que el calendari d’aquest taller de música per a nadons on line 
constarà de 14 sessions la data de les quals us detallem a continuació. Hem 
establert el criteri de no fer sessió dimarts després d’un dilluns festiu o de lliure 
disposició per qüestions pràctiques de funcionament.  
 
D’aquesta manera queda fixat el següent calendari: 
 
Taller dilluns:      Taller dimarts: 
(9 a 18 mesos)    (19 a 36 mesos) 
 
-Febrer: 22 (sessió informativa)         -Febrer: 23 (sessió informativa) 
-Març: 1,8,15,22    -Març: 2, 9, 16, 23 
-Abril: 12 i 19     -Abril: 13 i 20 
-Maig: 3, 10, 17, 31    -Maig: 4, 11, 18 
 -Juny: 7, 14, 21    -Juny: 1, 8, 15, 22 
       
         
           
 
Cordialment, 
 
La Direcció 
 
 


