
ORPHEUS & PETIT ORPHEUS 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
Les competències bàsiques següents corresponen a tots els nivells educatius els quals van dirigides les activitats Orpheus i  Petit Orpheus: 
 

COMPETÈNCIES CONCRECIÓ 

Competència 
comunicativa, lingüística 

i audiovisual 

Capacitat d’expressar oralment interpretacions, reflexions i conceptes relacionats amb l’àmbit musical referents a l’organologia i a 
la història de la música. 
 

Competència matemàtica Afavorir el desenvolupament del raonament matemàtic en el context musical, tant en l’anàlisi o comprensió de les diverses 
organitzacions sonores com a les formes i estructures dels instruments referents a l’organologia.  

Competència en el 
coneixement i en la 

interacció en el món físic 

Comprendre les relacions que s’estableixen entre altres cultures musicals i el seu entorn, fent ús dels recursos materials per a 
construir els instruments.  

Competència artística i 
cultural 

Expressar les experiències, coneixements, valoracions crítiques i emocions que es desprenen tant en la interacció amb els mitjans 
artístics, ja sigui a través de l'observació o la interpretació dels instruments de la sala interactiva. 

Competència digital Fer ús dels recursos digitals que es proposen a la guia didàctica i els diferents recursos que es poden trobar durant la visita del 
museu, en format de vídeo o d’àudio. 

Competència social i 
ciutadana 

Conviure en un context diferent tot respectant els espais físics i els altres visitants del Museu. 

Competència d’aprendre 
a aprendre 

Autorregular els propis aprenentatges tant a nivell grupal com individual tot donant resposta als estímuls que el museu i la guia 
didàctica proposa. 

Competència 
d’autonomia i iniciativa 

personal 

Valorar l’espai del museu com un espai d’aprenentatge individual o compartit, ja sigui en família o en un altre context social fora de 
l’escola. 



OBJECTIUS  
 

● Acostar el patrimoni musical, instrumental i sonor, que ofereix el Museu de la Música. 
● Comprendre la riquesa de la diversitat  de llenguatges musicals d’arreu del món i alhora les seves semblances en la construcció i la producció 

sonora. 
● Conèixer les diferents famílies instrumentals segons la seva producció sonora, la tècnica interpretativa i els materials. 
● Fer una aproximació a la història de la música occidental, tot observant com van canviant els instruments segons el seu context socio-històric. 

 
CONTINGUTS 
 
Dimensió percepció i escolta 
 

● Escolta de diferents produccions sonores d’alguns dels instruments que ofereix el museu en enregistraments sonors i en directe. 
● Classificació dels instruments musicals segons la producció sonora, les tècniques d’interpretació o els materials de construcció, (sistema Hornbostel-

Sachs) en les famílies instrumentals. 
● Reconeixement bàsic de formes musicals, de qualitats del so, formacions instrumentals i vocals.  

 
Dimensió expressió, interpretació i creació 
 

● Improvisació i exploració sonora a la sala interactiva. 
● Interpretació de la terminologia bàsica que s’empra en la pràctica i la vivència de l’expressió artística, visual, sonora i corporal.  

 
Dimensió societat i cultura 
 

● Coneixement i valoració d’obres i estils musicals de la música occidental dins del seu context històric. 
● Aproximació a la pluralitat de tradicions musicals del món i als seus valors culturals i estètics. 
● Anàlisi de les relacions de la música amb el cinema, el teatre, els mitjans de comunicació, la publicitat, els videojocs i la indústria musical.  

 
 

METODOLOGIA DE LES VISITES 
 

● Dinamització amb exemples sonors, imatges i video fent referència als instruments del Museu. 
● Interacció directa amb l’alumne mitjançant preguntes tot generant espais de diàleg. 
● Potenciar l’experiència cultural i emocional per afavorir la comprensió de les manifestacions artístiques a través de la reflexió i la pràctica musical. 


