
Sessions en família d'estimulació musical primerenca per a infants de 0 a 3 anys

MÚSICA I MOVIMENT

L'objectiu principal de les sessions és fer de la música una manera d'enfortir el vincle
emocional entre la mare i/o el pare i el nadó, i afavorir el desenvolupament integral de
l'infant. Les experiències d'estimulació musical li ofereixen la possibilitat d'adquirir nous
aprenentatges que afavoreixen el seu desenvolupament sensomotriu, emocional, social
i comunicatiu. 

Les famílies poden descobrir noves maneres de relacionar-se amb els seus nadons,
integrant la música en la vida quotidiana i adquirint noves eines i recursos per gaudir d'una
estona en família. 

Què és l'estimulació musical primerenca?

L’estimulació primerenca pretén desenvolupar i potenciar les funcions cerebrals del bebè
a través de jocs, exercicis, tècniques, activitats i altres recursos psicomotrius. Aquesta
estimulació és molt important per facilitar el desenvolupament de l'infant i per afavorir
l'ampliació de la seva capacitat d’aprenentatge.

L'enfocament multimodal de la música involucra l'infant a molts nivells i estimula tots els
seus sentits alhora, contribuïnt així al seu desenvolupament integral.

Com són les sessions?

Les sessions es realitzen de manera grupal, amb un màxim de 10 infants i la participació dels
seus pares/mares/familiars. Tenen una periodicitat setmanal i una hora de durada, contant
que 45 minuts es destinen a l'activitat musical i 15 minuts a l'arribada, col·locació i recollida de
les famílies.

Durant les sessions es treballa amb diferents tècniques musicals i piscomotrius, tant amb
música en viu com enregistrada, i s'utilitzen tot d'instruments i materials manipulatius.

El grup pot incloure infants des de 0 a 3 anys, entenent que cada infant està en un moment
diferent del seu procés maduratiu i que per tant la seva participació a en una mateixa activitat
serà diferent i anairà evolucionant. Cal respectar el ritme d'aprenentatge de cada infant i ser
conscient de les seves capacitats i limitacions en cada moment. 



Quins objectius pedagògics plantegem?

Els objectius pedagògics de les sessions es defineixen tenint en compte les àrees de
desenvolupament de les persones: cognitiva, física - sensoriomotriu, social i emocional. 

Desenvolupar la intel·ligència musical 
Potenciar la imaginació i la creativitat
Adquirir habilitats pel desenvolupament del llenguatge
Millorar l'atenció i la memòria

Treballar la consciència corporal
Desenvolupar la motricitat fina i gruixuda
Millorar la coordinació amb moviments de lateralitat i direccionalitat
Potenciar la capacitat de sincronitzar el moviment a una font externa com la música

Interaccionar verbal i no verbalment amb els altres
Reforçar l'espera del torn
Crear el sentiment de pertinença a un grup
Aprendre a adequar el propi comportament a l'entorn

Ser conscient d'un mateix i dels altres 
Enfortir el vincle afectiu amb les mares i/o pares
Viure experiències positives que afavoreixin l'autoestima i confinaça
Aprendre a canalitzar i transformar les emocions

Grau en Pedagogia a la Universitat de Girona  ( Pedagoga col·legiada 01914)
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Estudis de Grau Professional de violí (Trinity College London)

Psicomotricitat (30H). SomDocents.

Trastorn de l’Espectre Autista (30H). SAGI-TEA Girona.

Treballant amb persones amb discapacitat (25H). UdG.

Musicoteràpia infantil (12H). Musicoteràpia BCN, Psicologia - Musicoteràpia.
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Qui duu a terme les sessions? 


