www.bromera.com/musica
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Font: Sakira Ventura («Creadoras de la Historia de la Música»)

Descobreix la trajectòria
de les nostres compositores
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PAULA TRAVER NAVARRO
CARMEN VERDÚ ESPARZA
ÁNGELES LÓPEZ ARTIGA
CONSUELO COLOMER
DOLORES SENDRA
MARÍA TERESA OLLER
MATILDE SALVADOR
LOLA VITORIA TARRUELLA
LOLITA SORIANO I RAGA
MERCHE FEMENÍA SIMÓ
MARIÁNGELES SÁNCHEZ BENIMELI
RAQUEL SÁNCHEZ
ÀNGELA GÓMEZ VIDAL
SARA GALIANA
AMPARO EDO BIOL
ISABEL LATORRE
MARÍA JOSÉ BELENGUER
PAULA TRAVER NAVARRO
CARMEN VERDÚ ESPARZA
Dones que fan música
ÁNGELES LÓPEZ ARTIGA
CONSUELO COLOMER
DOLORES SENDRA

#AmblaMúsicafemEscola
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fent materials
per a l’escola
valenciana

Bromera presenta un nou projecte de Música per a tota la Primària
que dona resposta a les necessitats del professorat i l’alumnat de
l’escola valenciana. Es tracta d’un material basat en situacions
d’aprenentatge que contextualitzen i fan possible l’aprenentatge
significatiu a través de l’activació de les competències clau.
Musicant inclou diferents tipologies d’activitats i propostes que
faciliten l’aprenentatge de la música i fomenten la creativitat artística.

Coneix els nostres materials i l’espai web
dedicat a l’assignatura de Música!
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NOV RIA
À
PRIM 2023
2022

Un llibre per a tot tipus d’alumnat i professorat
Musicant és un llibre que incorpora noves metodologies d’ensenyament sense deixar de banda
aquelles tècniques d’aprenentatge de la música que són garantia d’èxit i que s’han consolidat
en les escoles valencianes.
Les claus didàctiques del projecte:
• Situacions d’aprenentatge, que doten les seqüències de context i de finalitat (aprenentatge
significatiu) i requereixen l’activació de les competències clau.
• Presència de cançons en diversos idiomes (competència plurilingüe).
• Abundància de referents femenins en tots els rols per a donar visibilitat a un col·lectiu
oblidat tradicionalment.
• Foment de la creativitat artística no només a través de la creació musical, sinó també de
l’expressió corporal (dansa, percussió corporal...).
• Tractament de la música i de la dansa com a font de salut, tant emocional com física.
• Foment de les competències STEM i de la competència digital.
• Atenció a la diversitat, gràcies a l’ús d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu, que permeten
la interacció entre alumnes amb diferents capacitats.
• Rúbriques d’autoavaluació i coavaluació per a integrar l’avaluació com a part del procés
d’aprenentatge.
• Agenda 2030 i objectius de desenvolupament sostenible (ODS) com a eixos transversals.

Si vols rebre una mostra en paper,
apunta’t a la comunitat Bromera!

ESTRUCTURA DELS LLIBRES
Cada quadern conté 9 seqüències d’aprenentatge.
L’última seqüència és un resum dels principals
sabers bàsics del curs.
A més, al llarg del llibre, hi ha recordatoris de
sabers bàsics vistos en cursos anteriors.
Disposa d’activitats complementàries.
A partir de 3r, s’inclou un annex per a la pràctica
de la flauta i l’ukulele.

ESTRUCTURA DE LES UNITATS
Cada seqüència d’aprenentatge
comença amb una activitat
preparatòria, habitualment una
cançó, amb què es treballa
l’escolta, la interpretació i
l’expressió corporal.

Per a concloure la seqüència, es presenten
tasques creatives i en equip que permeten
a l’alumnat aplicar els coneixements
adquirits en situacions reals. En definitiva,
entrenar les competències clau.

A continuació s’introdueixen
nous sabers musicals i
es plantegen activitats de
comprensió i consolidació,
acompanyades de propostes
de lectura rítmica i melòdica i
d’interpretació.
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També dona espai a l’escolta
activa per mitjà d’una audició
i informació complementària
sobre aquesta, que es treballa
generalment en assemblea i
amb musicogrames.

RECURSOS PER A DOCENTS I ALUMNAT
El quadern disposa d’una llicència digital que dona accés
a la versió allotjada en Blinklearning, un entorn virtual
d’aprenentatge on trobareu tots els recursos digitals que
acompanyen el projecte i que permet una experiència
educativa digital completa i enriquidora.
A més de la llicència, el professorat compta també amb una
completa guia didàctica que inclou suggeriments d’atenció a
la diversitat.
Avantatges de l’oferta digital de Bromera
Es pot accedir al llibre des de qualsevol dispositiu.
Permet l’accés en línia i fora de línia a través de l’app.
Ofereix la possibilitat de crear una aula virtual.
Permet fer activitats digitals autocorrectives amb report
per al professorat: fes un seguiment fàcil i ràpid de
l’aprenentatge del teu alumnat!
Dona l’opció d’enviar missatges individuals o a tota la
classe.
Fa possible accedir a un gran ventall de recursos
complementaris: àudios, vídeos, enllaços, propostes
didàctiques...

