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UNITAT DIDÀCTICA DE  MÚSICA 
 
TÍTOL: EL NADAL 
 
JUSTIFICACIÓ 
 
Arriba el Nadal, una época significativa per a moltes persones. És una fita al calendari que arriba 
carregada de magia i esperança i per als més petits  representa nerviosisme i il lusió.  
Considerem que la realització d’aquesta unitat didáctica en aquestes festes properes a les vacances 
de Nadal, és una bona oportunitat per introduir als nens i a les nenes al món de les nadales, fer que 
toquin instruments i que cantin i ballin tots junts al ritme de la música. Aquesta unitat didàctica 
servirà per preparar dues nadales per ser cantades en el festival de Nadal de l’escola.  
  
NIVELL 
 
Aquesta unitat didàctica es programa per una classe de 17 nens i nenes de 2n cicle d’educació 
infantil, en concret, per la classe de P4.  
 
OBJECTIUS  DIDÀCTICS 
 

★ Acostar la temàtica del Nadal a l’alumnat.  
★ Familiaritzar-se amb la música que caracteritza el Nadal (nadales), en especial amb la 

nadala “Mi Burrito Sabanero” i la nadala “Caga tió”.  
★ Discriminar y seqüenciar el so dels instruments típicament nadalencs.  
★ Realitzar ritmes senzills, tals com, ta-ta/ta-ti-ti/ti-ti-ta/. 

 
CONTINGUTS 
 

★ Discriminació i seqüenciació del so dels següents instruments: triangle, claus i 
pandereta.  

★ Imitació d’esquemes ritmics senzills, tals com ta-ta / ta-ta/  picant de mans o palmejant 
la cuixa.  

★ Forma musical ABABA:  A ( mi burrito sabanero) - B ( Tuqui tuqui tuqui tuqui…) de la 
nadala “Mi burrito sabanero”.  

★ Aprenentatge de la lletra de les nadales: Mi burrito sabanero i  Caga tió. 
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METODOLOGIA 

Per portar a terme aquesta unitat didàctica es faran servir diferents 
metodologies per aconseguir el millor resultat per a l’alumnat i que 
aquestes sis sessions els enriqueixin. Usarem la metodologia activa 
facilitant als nens i a les nenes, diferents experiencies i activitats que 
els ajudin a aprendre i que els motivin i els interessin, pensem que el 
nadal pot aconseguir l’interès dels més menuts. El nadal per la 

majoria de nens significa temps per jugar i estrenar joguines, posant de manifest la importància 
del joc com a experiència vital per als nens i les nenes, així que la metodologia lúdica també 
s’usa en aquesta unitat didàctica i per altra banda, no pot faltar mai a l’aula d’infantil. També hi 
serà present la metodologia vivencida implicant al nen en el seu propi procés d’aprenentatge. 
La creativitat cada dia té més importancia en la societat, així que a les aules i en concret en 
aquesta unitat didàctica, també hi és present a través de la metodologia creativa. I com que 
l’escola, constituiex per als infants un indret facilitador de la seva socialització, la metodologia 
socialitzadora també es usada en aquesta unitat didàctica, perquè l’educació també té una 
finalitat socialitzadora. I finalment, tot i que els alumnes consitueixin un grup, cada un dels 
membres del grup té les seves particularitats, així que cal usar una metodologia individualitzada 
per poder atendre les necessitats particulars de cada alumne/a.  
 
RECURSOS (materials, espai) 
 

★ Equip de so.  
★ Instruments : Claus, pandereta, triangle i tambor. 
★ CD de la nadala “Mi burrito sabanero, y del “Caga tió”. 
★ Sala polivalent 
★ la propia classe 
★ Tió 
★ Bastons 
★ Cues de burro elaborades a la classe de plàstica.   

 
TEMPORALIZACIÓ 
 
Aquesta unitat didàctica es portarà a terme durant el  mes de desembre, en concret, durant 
l’última quinzena abans de les vacances de Nadal. Es dividirà en sis sessions de 25 minuts 
cadascuna, a raó de tres sessions per setmana.  
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DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS 
 
Sessió 1: Introducció al Nadal i presentació de la nadala “Mi burrito sabanero” 
Per començar aquesta unitat didàctica, introduirem la temàtica del Nadal a l’assamblea, on 
cada nen i cada nena aportarà alguna cosa que sapiga sobre el Nadal i a continuació,  
presentarem als infants la nadala “Mi burrito sabanero”. 
(http://www.youtube.com/watch?v=_Wrc6Q7acME) Primer de tot, escoltarem la cançó tot 
seguint el ritme picant de mans.  En aquesta primera sessió treballem cançó i ritme.  
Aquesta sessió té com a finalitat observar el ritme de cada alumne , i intentarem portar un ritme 
senzill: ta-ta-ta-ta amb els palmells de les mans.  
 
Sessió 2: Moviments variats amb la  nadala “Mi burrito sabanero” 
 
Farem moviments variats amb la lletra de la nadala “Mi burrito sabanero”.  
En aquesta sessió treballarem el moviment i la cançó. 
Mitjançant el joc, anirem associant determinats moviments a la lletra i al 
final de la sessió escoltarem la nadala i la representarem amb els 
moviments apresos. Per fer sentir els nens i les nenes dins del paper, els 
penjarem a la cintura unes cuetes de burro fetes a la classe de plàstica.  
Els moviments que es faran tenint en compte el significat de la lletra seran 
els següents:  
 
Con mi burrito sabanero voy camino de 
Belén(x2) 
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
  
el lucerito mañanero ilumina mi sendero(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
 
con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
tuquituquituqui, tuquituquita  
apurate mi burrito que ya vamos a llegar  
 
tuquituquituqui, tuquituquitu  
apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús  

fer uns passos endavant, assenyalar-se 
l’ull dret amb el dit i fer uns passos 
endavant.  
 
obrir els braços i simular la sortida del sol 
señalar-se l’ull dret amb el dit i fer uns 
passos endavant.  
 
trotar per l’aula  
assenyalar-se l’ull dret amb el dit i fer uns 
passos endavant.  
 
seguir el ritme movent els braços 
manar la pressa al “burrito” amb un cop de 
palmell al  cul 
seguir el ritme movent els braços 
manar la pressa al “burrito” amb un cop de 
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con mi burrito sabanero voy camino de 
Belén(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
el lucerito mañanero ilumina mi sendero(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
 
con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
tuquituquituqui, tuquituquita  
apurate mi burrito que ya vamos a llegar  
 
 
tuquituquituqui, tuquituquitu  
apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús  
 
 
con mi burrito sabanero voy camino de 
Belén(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x4) 
 

palmell al cul 
 
fer uns passos endavant, asenyalar-se l’ull 
dret amb el dit i fer uns passos endavant.  
 
 
obrir els braços i simular la sortida del sol 
señalar-se l’ull dret amb el dit i fer uns 
passos endavant.  
 
trotar per l’aula  
assenyalar-se l’ull dret amb el dit i fer uns 
passos endavant.  
 
seguir el ritme movent els braços 
manar la pressa al “burrito” amb un cop de 
palmell al cul 
 
seguir el ritme movent els braços 
manar la pressa al “burrito” amb un cop de 
cul 
 
fer uns passos endavant, assenyalar-se 
l’ull dret amb el dit i fer uns passos 
endavant.  
 

  
Sessió 3: Instruments: la pandereta, el triangle i les claus.  
 
En aquesta sessió treballarem la memoria i la discriminació auditiva. Els nens i les nenes 
tancaran els ulls i la maestra tocarà en diferent ordre els següents instruments: pandereta, 
triangle i claus i els nens i les nenes, han de reconèixer-los i endevinar l’ordre en que han estat 
tocats.  

    
 pandereta  triangle   claus  
 
So de la pandereta: http://www.youtube.com/watch?v=irYyUBdxYq0 
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So del triangle:: http://www.youtube.com/watch?v=dsx68X8vCeQ 
So de les claus:: http://www.youtube.com/watch?v=kxV4IcROFac 
 
Sessió 4: Presentació del tió i la nadala “Caga tió”.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=cJ0mGazsAkU 
En aquesta sessió treballarem la cançó i el ritme. Per dur-la  a terme, cal dividir al alumnat en 
quatre petits grups. Mentre tres grups canten la cançó, un quart grup portarà el ritme colpejant 
el terra amb el bastó de fer cagar el tió. I aniran rotant tots els grups, perquè així tots hauran 
treballat la cançó i el ritme en aquesta unitat didàctica. Posteriorment, amb els mateixos grups, 
tres grups portaran el ritme de la cançó palmejant amb la 
mà el genoll i un quart grup portarà el ritme amb el bastó 
picant el tió i tots junts anirem cantant la cançó. Aquest 
bastó es un bastó curt i prim que el poden moure sense 
dificultats i sense grans perills.  
Nota: El Tió es una tradició catalana   que consisteix en un 
tronc de fusta o una soca que s’abriga amb una manta. La 
nit de Nadal o el dia de Nadal es pica la soca amb 
bastons i aquesta “caga” regals. Perquè el tió cagui cal 
cantar-li nadales i haver-lo començat a alimentar uns dies 
abans amb peles de mandarina, galetes, pa sec, llet, 
aigua… La tradició diu que el tió s’encarrega dels regals 
petits i els reis mags dels grans. 
 
Sessió 5: El timbaler 
 
En aquesta sessió es treballarà la memoria i la discriminació 
auditiva i el moviment. Amb un tambor la mestra tocarà ritmes 
diferents i cada ritme tindrà un moviment associat que s’haurà 
pactat abans entre tots i cada vegada que la mestra toqui un 
ritme en concret, els nens i les nenes hauràn de fer el 
moviment acordat.  
Exemples de ritmes i moviments associats:    

● un cop de baqueta / ta - ta - ta - ta (saltar) 
● dos cops de baqueta / ti-ti-ti-ti-ti-ti (seure) 
● dos cops de baqueta seguits d’un cop de baqueta /ti-ti-

ta-ti-ti-ta /ta(tocar-se el nas) 
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Sessió 6: Nadales “Caga tió” i “ Mi burrito sabanero” 
 
En la sessió final repartirem un instrument a cada nen/a (triangle, claus o pandereta) i a 
continuació posarem la nadala “Caga tió” treballada anteriorment i els nens i les nenes hauran 
de seguir el ritme de la nadala amb l’instrument que els hi hagi tocat. El ritme de la cançó “Mi 
burrito sabanero” el seguiran palmejant el genoll i picant de mans. En aquesta sessió es 
treballarà el ritme, els instruments i les cançons i també el moviment.  
A continuació es detalla el treball que es farà amb la nadala “Mi burrito sabanero” desprès de 
l’exercici amb els palmells. I que serà  la darrera activitat d’aquesta sessió.   
Ens posarem en cercle de peu, començarem la part A de la cancó seguint el ritme de negres 
picant de mans (ta-ta-ta…) i quan arriba la part B de la cançó (Tuqui Tuqui Tuqui Tuqui) 
aixecarem les mans i donarem voltes sobre nosaltres mateixos. L’alumnat ja està acostumat a 
aquest tipus d’exercicis, així que es mouran lliurement al voltant del cercle fins que torni a sonar 
la part A de la cançó i retornar al cercle. Al final de la nadala, ja que s’acaba poc a poc (més 
piano), farem una fila ordenada i el cercle s’anirà desfent a poc a poc i tots els alumnes aniran 
seguint a la mestra i sortirem de la classe al ritme de la música.  
La forma musical de la nadala “Mi burrito sabanero” és ABABA, on A correspon a “Con mi 
burrito sabanero”, i  B a “Tuqui tuqui tuqui…” - ta-ta / ta-ta/ > cuixes-mans/cuixes-mans 
 
 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ: 
 
S’avaluará a l’alumnat a través de l’observació directa en les activitats portades a terme en 
cada sessió. Cada dia es prendra nota de l’evolució de la sessió i de cada alumne/a en 
particular per portar un registre. Elaborarem uns criteris per evaluar i comprobar que s’han 
assolit els objectius descrits anteriorment.  Per realitzar l’avaluació de l’alumnat també es 
comptarà amb els videos gravats en el festival de Nadal de l’escola en el qual els nens i les 
nenes cantaran les dues nadales treballades: “Mi burrito sabanero”  i “Caga tió”.  
 

 
 
 


