
 

DIDALS PER AL TEIXIT...  (Educació Infantil) 

Et fas un embolic amb tots aquests quadres?.... doncs mirarem de donar-t’hi un cop 
de mà! 

 

PER QUÈ SERVEIXEN ELS TEIXITS? 

Els quadres de Teixit serveixen perquè puguis encaixar les nostres propostes amb 
la teva programació. Com que els subscriptors i subscriptores del Teler de Música 
sou diversos i treballeu e diferents entorns educatius, també hem previst diferents 
teixits. Només cal que trobis aquell que t’interessi més i encaixi amb el què 

necessites! 

 

TEIXIT CURRICULAR 

El quadre de Teixit Curricular és el que et permetrà encaixar la proposta 
didàctica amb el currículum vigent de música per a l’Educació Infantil, Educació 

Primària i Educació Secundària Obligatòria). Incorpora: 

• Les competències bàsiques establertes per l’OCDE 

• Les capacitats establertes pel decret curricular vigent actualment per a 
l’Educació Infantil a Catalunya 

• Una proposta d’objectius i criteris d’avaluació. 

La proposta d’objectius i criteris d’avaluació s’ha desenvolupat contemplant les 
directrius de l’OCDE i dels actuals decrets curriculars vigents a Catalunya. Per tant, 

garanteixen el compliment dels currículums oficials. 

A l’apartat Teixits (pestanya superior esquerra de la pàgina), a Desenvolupem el 
currículum, trobaràs la correspondència entre la nostra proposta curricular i els 
currículums vigents a Catalunya. En la versió en castellà del Teler de Música, 
trobaràs aquesta mateixa informació per a Espanya (i les diverses comunitats 

autònomes) i enllaços amb informació d’altres països. 

També a l’espai Teixits, t’oferim una eina per ajudar-te a fer la teva pròpia 
programació (segons criteris curriculars, musicals i socioeducatius): Fes la teva 
programació (si tens dubtes de com funciona, consulta el didal que hi trobaràs).   



 

TEIXIT MUSICAL 

Al quadre de Teixit Musical hi trobaràs la informació sobre els aspectes musicals 
que proposem treballar específicament en cada proposta. Aquest teixit pot ser-te 
d’utilitat si treballes en una escola de música, una coral, un espai d’educació 
musical, o sempre que tinguis interès en fer un treball musical amb més 
profunditat. 

En cada proposta et suggerim alguns aspectes a treballar en relació a: tipus 
d’activitat, textura/forma, compàs, ritme, melodia/harmonia i caràcter/expressió. 

Sempre adaptat a l’edat dels infants: de 0-3 i de 3-6! 

 

TEIXIT SOCIOEDUCATIU 

Finalment al quadre de Teixit Socioeducatiu hi trobaràs suggeriments per 
treballar aspectes relacionats amb el treball grupal, el treball de valors, el 
desenvolupament d’habilitats físico-motrius i el desenvolupament d’habilitats 
socials. 

Et poden ser d’utilitat si treballes des d’un espai socioeducatiu o en l’educació no 
formal (esplai, centre obert, agrupament de lleure, intervenció comunitària, 
educació al carrer...). Però també et proposem que tinguis en compte  tots aquests 
elements si treballes en l’educació formal (Escola Bressol o Parvulari) o en 
l’educació artística! 

 

 

ESPEREM QUE AQUESTES INDICACIONS T’HAGIN ESTAT D’UTILITAT.  

AMB TOT, SI NECESSITES UN DIDAL MÉS A MIDA, NO DUBTIS A ESCRIURE UN 
COMENTARI AL FINAL DE LA PROPOSTA.  

MIRAREM DE DONAR-TE RESPOSTA DES DE LA NOSTRA EXPERIÈNCIA! 

 

 


