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A continuació us presentem el nostre projecte, amb el qual volem contribuir a un aprenentatge vivencial de la música, i 
que està adreçat al desenvolupament de les competències pròpies de l’àrea musical i a l’adquisició de les competències 
bàsiques que calen per formar-se com a persona. A McGraw-Hill Education entenem l’educació musical com una part 
fonamental per a la formació integral de l’individu: la música ens ofereix noves maneres de pensar i entendre el món, 
d’interactuar amb la resta de les persones i de connectar els aprenentatges amb les experiències del nostre dia a dia.
 
A partir d’elements motivadors, com ho són els contes, les endevinalles, les dites o els jocs, vinculem una experiència 
de gaudi amb l’aprenentatge del llenguatge musical, a més de potenciar l’escolta activa, l’expressió i la creativitat de 
l’alumne amb activitats de creació musical, dansa, treball en grup i cooperació. Tot això ho fem amb l’ajut de diferents 
recursos, creats expressament per consolidar els coneixements i reforçar els conceptes, com ara audicions, contes animats 
interactius, vídeos-karaoke i activitats per a la pissarra digital. Aquests recursos són també un suport per treballar les 
competències TIC.
 
Totes les persones som musicals. El nostre projecte dóna al professorat les eines per desenvolupar al màxim les habilitats i 
les capacitats de l’alumne, en tota la seva diversitat, per potenciar la seva creativitat i per assolir les competències bàsiques 
tot gaudint de l’aprenentatge de la música.

COMPONENTS PER A L’ALUMNE

BENVINGUTS AL
PROJECTE DE MÚSICA  
PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
DE MCGRAW-HILL EDUCATION.
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Nova organització de les 
unitats adaptada a les hores 

lectives, amb activitats i apartats 
nous per cantar, interpretar, 

reflexionar, relaxar-se i ampliar 
els coneixements... sempre 

acompanyats de la
millor música!

Llibre de l'alumne 

Quadern d’exercicis 

CD d’audicions

Llibre digital



COMPONENTS PER AL MESTRE

COMPONENTS PER A L’ AULA

Vídeo-karaoke 
Per aprendre noves 
cançons d’una manera 
més fàcil i divertida.

Activitats per a la pissarra digital
Amb una gran quantitat d’activitats per a la 
pissarra digital i partitures digitals animades.

Recursos en vídeo
Al DVD del mestre podreu visionar les danses 
proposades al Llibre de l’alumne, ballades per 
un esbart i per alumnes de diverses escoles.

Animacions
Els projectes de primer 
i segon inclouen contes 
animats per projectar 
a l’aula.

Pòsters
Entre els recursos per al 
mestre, hi trobareu un pòster 
específic per treballar els 
continguts de cada curs.

Accedeix a www.primaria.cat i descobreix els recursos del projecte de Música de McGraw-Hill Education

Guies didàctiques
Cada llibre va acompanyat d’una guia didàctica per al mestre que inclou 
orientacions didàctiques per a cada unitat, taules corresponents al tercer 
nivell de concreció, orientacions per treballar l’apartat de relaxació activa i 
el solucionari del Quadern d’exercicis.

CD d’audicions i DVD per al mestre
En el disc del mestre trobareu audicions, fragments per al treball 
d’instruments i timbre, i músiques de relaxació.
En el DVD trobareu fragments de vídeos per treballar a l’aula i les danses 
proposades al Llibre de l’alumne.

DVD de recursos per al mestre
El projecte de Música de McGraw-Hill Education inclou gran quantitat 
d’elements multimèdia, com ara vídeos-karaoke, animacions i activitats 
per a la  pissarra digital. En el DVD de recursos hi trobareu també 
programacions curriculars, avaluacions, el Llibre en format PDF perquè 
es pugui projectar, activitats complementàries, fotografies, enllaços, etc.
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CANÇONER
Vídeo-karaoke: La cançó de la felicitat

Una cançó per a cada dia.

L’àmplia oferta de vídeos-karaoke et permetrà sorprendre els nens cada dia.

A www.primaria.cat/video-karaokes-2 hi trobaràs una de les cançons incloses al Cançoner en 
versió vídeo-karaoke. Al DVD de recursos del mestre hem inclòs molts més vídeos-karaoke per 
cantar a l’aula i aprendre cançons populars i actuals d’una manera atractiva.

Amb aquestes eines de McGraw-Hill Education podràs fer de cada classe una divertida 
experiència d’aprenentatge.
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CD audicions

ALUM N E/A



Menys soroll, més música!
Practica amb els teus alumnes i el divertit karaoke de McGraw-Hill Education.

Entra a www.primaria.cat/video-karaokes-4, hi trobaràs la versió instrumental en vídeo-karaoke 
d’una de les cançons incloses en el Llibre de l’alumne.

Amb el DVD del mestre tindràs una infinitat de vídeos-karaoke per seguir gaudint de les 
cançons més populars i dels clàssics més representatius.

CANÇONER
Vídeo-karaoke: Somnis d’infant. T. González
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1 1. La pedra màgica
2. La ciutat emmurallada
3. Les arracades de la fada
4. Concurs de música!
5. El cranc mariner
M’ha agradat aprendre
Cançoner
Danses
Taula de continguts

MÚSICA
Música 1 
+ CD d’audicions
978-84-481-8531-2

2 MÚSICA
Música 2 
+ CD d’audicions
978-84-481-9539-7

1. El so del vent
2. Qui sap llegir partitures?
3. El secret de la ciutat
4. L’enigma del castell
M’ha agradat aprendre
Cançoner 
Danses
Taula de continguts

Si vols més informació sobre el projecte, 
contacta amb nosaltres.
Telèfon: 902 289 888 
E-mail: educador@mheducation.com

LLIBRE 
DIGITAL

GUIA 
DIDÀCTICA
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CD 
D’AUDICIONS

5 1. Cantem
2. Toquem
3. Ballem 
Cançoner
Flauta
Conjunts instrumentals 
Danses
Taula de continguts

MÚSICA
Música 5 
+ CD d’audicions
978-84-481-9231-0

Música 5 
Quadern d’exercicis
978-84-481-9233-4

1. Escoltem, observem, modifiquem
2. Escoltem, mirem, imaginem
3. Escoltem, valorem, acordem
Cançoner
Flauta
Conjunts instrumentals
Danses
Taula de continguts

6 MÚSICA
Música 6
+ CD d’audicions
978-84-481-9546-5

Música 6 
Quadern d’exercicis
978-84-481-9548-9

1. Tot de cop. Instruments de percussió de l’orquestra
2. Frega la corda. Instruments de corda fregada amb   
 arquet de l’orquestra
3. Bufa el vent. Instruments de vent-fusta de l’orquestra
4. Música per un tub. Instruments de vent-metall  
 de l’orquestra
5. Ja hi som tots. L’orquestra simfònica
Musiresum
Cançoner
Danses
Taula de continguts

3 MÚSICA
Música 3 
+ CD d’audicions
978-84-481-9226-6

Música 3 
Quadern d’exercicis
978-84-481-9228-0

1. Canta que cantaràs! Les veus
2. All together! Conjunts musicals
3. Roda el món. Instruments d’arreu
4. Els últims d’arribar. Instruments de la música moderna
5. Festa major. Instruments de les nostres festes
Musiresum
Cançoner
Flauta
Conjunts instrumentals
Danses
Taula de continguts

4 MÚSICA
Música 4 
+ CD d’audicions
978-84-481-9542-7

Música 4 
Quadern d’exercicis
978-84-481-9544-1

CD D’AUDICIONS 
MESTRE

QUADERN 
D’EXERCICIS
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DVD RECURSOS 
MESTRE
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