
 

 

COMPLETEM COMPASSOS: En aquest racó els alumnes hauran de completar o crear tires rítmiques amb les figures desitjades per 
percudir posteriorment i fer un dictat rítmic al company. El material que utilitzaran serà atractiu i vistos per engrescar a l’alumnat. 
 

NIVELL EDUCATIU  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

- Utilitzar les figures rítmiques treballades per completar els compassos o crear-ne de nous tenint en compte la unitat de 

temps de cada compàs. 

- Percudir els ritmes creats. 

- Reconèixer les seqüències rítmiques creades pel company. 

Matemàtica: El valor de les figures unitat de temps 

unitat de compàs. 

Competència d’aprendre a aprendre: Aprendre de 

les errades per millorar. 

Competència d’autonomia, iniciativa personal i 

emprenedoria: Mostrar autonomia i responsable 

en el treball lliure. 

CONTINGUTS 

- Unitats de compàs 2/4, ¾ i 4/4 

- El valor de les figures. 

- Creació, producció i reconeixement de frases rítmiques. 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

 

1. L’alumne completarà o crearà la seqüència rítmica.  

2. Quan ja tingui la seqüència creada la escriurà a un full DINA5. 

3. El mestre revisarà que la seqüència estigui correcta. 

4. La parella es farà un dictat rítmic mutu. 

Pinces d’estendre on a la punta de les (on pressiona 
la pinça) estaran dibuixades les figures i/o silencis. 
 
Pals de gelat on estaran La tires rítmiques amb 
compassos de 2/4,¾ i 4/4 amb compassos 
incomplets que hauran de omplir els alumnes 
(Nivell 1)  i unes altres tires on només hi haurà el 
compàs i les línies divisòries. (Nivell 2) 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS 

Crear frases rítmiques  tenint en compte la unitat de compàs. 1. Completa frases rítmiques sense tenir en compte la unitat de compàs. 

2.Completa frases rítmiques tenint en compte la unitat de compàs. 

3.Crea frases rítmiques tenint en compte la unitat de compàs. 

Percudeix les frases rítmiques mantenint el pols durant tota l’excussió 

donant valor real a cada figura. 

1.Percudeix les frases rítmiques amb dificultats per mantenir el pols durant tota l’excussió rítmica. 

2. Percudeix les frases rítmiques mantenint el pols durant tota l’excussió rítmica. 

3. Percudeix les frases rítmiques mantenint el pols durant tota l’excussió donant valor real a cada figura. 

Reconèixer totes les figures musicals del dictat rítmic. 1.Reconeix algunes figures rítmiques  del dictat rítmic 

2. Reconeix bastantes figures rítmiques del dictat rítmic 

3. Reconeix totes les figures rítmiques del dictat rítmic 

 



 

 

 


