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Idees principals
Des de ben petits, els infants fan sorolls, murmuren, 
canten, es belluguen i ballen de forma molt natural. Es 
comuniquen en la seva “llengua musical”, que es pot 
considerar comunicació preverbal. A mesura que van 
creixent, desenvolupen la seva llengua materna utilitzant 
aquests elements preverbals.
La recerca que s’ha fet recentment sobre el cer- 
vell ha confirmat una gran relació entre la música i 
l’aprenentatge de llengües. També s’ha confirmat que els 
nens són capaços d’aprendre llengües estrangeres des de 
ben petits. A més, la comprensió auditiva, la percepció, la 
imitació i la creació són habilitats bàsiques tant en música 
com en llengua. 
L’objectiu del Projecte Comenius “European Music Port- 
folio: A Creative Way into Languages” és integrar les ac-
tivitats musicals en l’aprenentatge de llengües a l’escola 
primària. Aquest enfocament de l’ ensenyament pot re-
duir les barreres lingüístiques i facilitar la integració social. 
També pot promoure la confiança en un mateix, la mane-
ra d’expressar-se i millorar la comprensió intercultural.

El projecte desenvoluparà un Portafoli de Música Europeu 
que recolzarà l’aprenentatge de llengües estrangeres des de 
petits. No obstant això, s’emfasitza el fet que la integració de 
l’aprenentatge de la música i de les llengües estrangeres es basa 
en l’aprenentatge entès com un procés d’integració en totes les 
matèries.

Objectius del projecte
The European Music Project:
• beneficia l’alumnat, els mestres de primària i els formadors de 

professorat,
• forma i dóna suport al professorat de primària en les seves ha-

bilitats per ensenyar llengües estrangeres a través de la música 
i d’activitats musicals,

• contribueix a l’aprenentatge i la formació musical,
• motiva l’alumnat a aprendre llengües i practicar les seves habi-

litats musicals,
• potencia la formació continuada i la formació inicial com a 

mestres de primària en institucions de formació del professorat, 

• brinda l’oportunitat a professors de diversos països 
d’aprendre sobre altres cultures europees,

• augmenta l’ús de la tecnologia de forma creativa,
• explora la diversitat musical a Europa,
• integra diverses cultures a través de materials educatius 

innovadors.

Activitats i produccions del projecte
• Materials per al professor, una pàgina web i una plataforma 

d’aprenentatge virtual amb exemples de “bones pràcti-
ques” demostrant l’ús i els beneficis de l’ús de la música en 
l’ensenyament de llengües estrangeres

• Versió per a l’alumne de l’ “European Music Portfolio:            
A Creative Way into Languages”

• Un curs de Desenvolupament del Projecte Comenius 
dissenyat per a donar suport als professors de primària de 
manera que puguin incloure l’aprenentatge de la música 
en l’ensenyament de llengües estrangeres 

• Cursos de formació per a formadors a escala nacional i 
internacional

Portafoli Musical Europeu –
una via creativa cap a les llengües


