
 

PROPOSTA DE TREBALL DE MÚSICA  
(Setmana del 27 al 30 d’abril) 

 
 
En primer lloc, agrair la participació dels valents i valentes que van acceptar el 
repte musical de Sant Jordi. Així mateix, us convidem a visualitzar el vídeo-resum 
penjat al web de l’escola: Repte musical Sant Jordi.  
 
 
 
 
Activitats de cicle inicial 
 
1.Durant aquesta setmana continuareu treballant la cançó del vostre cicle.  
 
Per a cicle inicial: 

● Sol, solet - lletra i partitura 
● Sol, solet - karaoke 

 
 
Escriviu també el nom de les notes que sabeu. Aquí teniu l’escala musical: 

 
 
 
2.La segona tasca consistirà en visualitzar els següents vídeos i interpretar els 
ritmes proposats amb la vostra família o amb un instrument inventat per vosaltres 
mateixos, per al segon cas: 
 
- Kokoleoko 

- Exercicis de ritmes 
 
 

http://escolapaudelclos.cat/blog/el-repte-de-sant-jordi/
http://www.xtec.cat/~xaltesa/partitures/sol.pdf
http://www.xtec.cat/~xaltesa/karaokes/sol.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8
https://www.youtube.com/watch?v=NYIGceALPAE


 

Activitats de cicle mitjà i superior 
 
1. Continuant amb la tònica de la setmana passada, la feina per als propers dies 
consistirà en gravar la cançó del vostre cicle. Amb les vostres aportacions 
s’elaborarà un vídeo col·lectiu com els que circulen per les xarxes. Aquest n’és un 
exemple: Jo em corono (nosaltres el farem més senzill, que no som professionals!) 
 
Per a cicle mitjà: 

● La gata i el belitre - lletra i partitura 
● La gata i el belitre - karaoke 

 
Per a cicle superior: 

● L’Hereu Riera - lletra i partitura 
● L’Hereu Riera - karaoke 

Coral 
● Cançó per anar a dormir (Només membres de la coral) 

 
Els passos per realitzar l'enregistrament són: 

1. Estudieu un parell de dies la cançó fins que us surti força bé. (Podeu llegir la 
lletra, però si la sabeu de memòria, millor) 

2. Reproduïu la música i canteu la cançó (amb auriculars si és possible) mentre 
algú us grava. 

3. Els que toqueu algun instrument la podeu interpretar amb aquest. 
4. Pugeu a Google drive el resultat i compartiu amb mtur5@xtec.cat. Teniu de 

temps fins al 8 de maig. 

 
2. La segona tasca consistirà en visualitzar els següents vídeos i interpretar els 
ritmes proposats amb un instrument inventat per vosaltres mateixos: 

 
- Exercicis de ritmes 
- Fly away with me 

https://www.youtube.com/watch?v=zo39iWFcr20&feature=youtu.be
http://www.xtec.cat/~xaltesa/partitures/gata.pdf
http://www.xtec.cat/~xaltesa/karaokes/gata.htm
http://www.xtec.cat/~xaltesa/partitures/riera.pdf
http://www.xtec.cat/~xaltesa/karaokes/riera.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1-wVBwgC5KP8WLYk2uyHua1iURU8_HwwO
https://www.youtube.com/watch?v=TTls4IUfNHo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BMgM74zUR-s&feature=youtu.be



