
 
 

L'estimulació musical té com a base la música i aquesta, té la capacitat de moure els 
éssers humans a tots els nivells: 

 
● El RITME: influeix en la part fisiològica (accelera i retarda les principals 

funcions orgàniques) i desenvolupa l’intel.ligència en quant al fet de seguir 
molts discursos musicals alhora. 

 
● La MELODIA: influeix sobre la part emocional. A través de l’emoció promovem 

sentiments estètics, ètics, socials i psicològics. 
 
 L’eficàcia de l'estimulació musical radica en que és un llenguatge no verbal, 
simbòlic. És el llenguatge de les emocions. La música actua en la nostra facultat 
emocional, amb més intensitat i rapidesa que qualsevol paraula. 
 
 La música estimula el cervell ajudant a les neurones a establir conexions entre sí, 
durant els primers anys de vida. 

 
 La predisposició humana a créixer amb la música existeix des del principi de la 
vida. Durant la gestació, el primer òrgan que es desenvolupa és l’oïda: els batecs del 
cor i el fluir de la sang de la mare, són els acords de formen la primera composició 
musical que rep l’embrió. 
 
 Els primers quatre anys de vida són fonamentals pel desenvolupament del 
llenguatge, així com d’altres habilitats. Per exemple, el desenvolupament cerebral, 
que triplica la seva capacitat durant el primer any de vida. 

 
 Per tant, l' estimulació musical: 

 
▪ Augmenta el coeficient intelectual  

  
▪ Millora el sistema inmunitari 

  
▪ Alleuja l’estrés, afavoreix l’interacció social 

  
▪ Ajuda a aprendre a expressar les emocions que sentim 
 
▪ Organitza i estructura a través del ritme 
 
▪ Ofereix models sonors a partir dels quals es pot ampliar el 

nivell     de comprensió del món físic. 
  

▪ Introdueix les alegries de la comunitat 
 
▪ Ajuda a forjar un sòlid sentit d’identitat: confiança, satisfacció, 

respecte per un mateix i seguretat. 
 
 
 



 
 

Metodologia 

ACTIVA 

▪ Cançó de benvinguda i de comiat 
 
▪ Jocs: discriminació dels contrasts bàsics (llarg-curt, agut-greu, fort-

suau, pujada-baixada). 
 
▪ Cantar 
 
▪ Creativitat: exploració de les propietats sonores del propi cos, 

d’objectes cotidians, d’instruments musicals, producció de sons i ritmes i 
diàleg musical. 

 
▪ Dansa i expressió corporal: música rítmica i melòdica. 
 

              

 

PASIVA 

 Audició 
 Escoltar contes 

RELAXACIÓ 

 

És una hora a la setmana per gaudir amb el teu infant tot fent música. 

 


