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“EL MÓN MÀGIC DE LES FADES I ELS FOLLETS” 

Aquest taller està pensat per tal que l’Infant de 9 mesos a 6 anys pugui compartir un espai 

agradable i de diversió amb la seva família mitjançant la música.  

La temàtica principal del taller és el món màgic de les fades i els  follets, que l’anirem 

descobrint mitjançant contes, imatges o diferents activitats musicals que potencien la 

imaginació, l’experimentació i la creativitat tenint present els diferents sentits de l’Infant. 

Totes les activitats estan pensades per fer en petit grup (màxim 10 famílies) per tal de poder 

tenir una vivència més personal i també plantejades des d’una perspectiva vivencial i 

manipulativa.  

Objectius del taller:  

- Establir vincle afectiu infant – adult.  

- Buscar i trobar un benestar en la família.  

- Afavorir les expressions de les emocions.  

- Crear moments on gaudeixi tota la família i es puguin observar.  

- Fer ús de la música com a mitjà de comunicació i expressió.  

- Ajudar al desenvolupament global de l’Infant.  

- Estimular musicalment a l’Infant.  

Recomanacions: 

- Assistir al taller amb roba còmoda i mitjons antilliscants. 

- Realitzar els tallers amb grups on es tingui en compte l’estat maduratiu de l’Infant (etapa 0-3   

anys i 3-6 anys).  
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S’ofereixen dues opcions: 

“Les 4 estacions en el món de les fades i els follets”  

Aquest bloc consta de 4 sessions d’una hora. Cada sessió està destinada a una estació de l’any i 

anirem coneixent cada una d’elles partint dels elements bàsics de l’educació musical: la cançó, 

el moviment, els instruments musicals (convencionals i no convencionals) i l’audició activa. Les 

sessions sempre es conclouen amb relaxació, on a partir de diferents activitats es pretén que 

cada Infant pugui compartir amb l’adult referent aquest moment especial de la família i 

enfortir el vincle afectiu.  

“Un passeig pel màgic bosc de les fades i els follets” 

Aquest bloc consta d’una sessió amb una durada mínima d’una hora. Amb aquesta sessió 

també despertarem l’interès del món de les fades i els follets a partir d’un viatge on s’aniran 

descobrint alguns dels elements bàsics de les quatre estacions de l’any mitjançant petits relats 

i els elements bàsics de l’educació musical dits a l’opció anterior.  
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