
Treball de música 
(setmana del 5 al 8 de maig) 

 
 

 
CICLE INICIAL 
 
Tasca 1 
Aquesta setmana treballarem amb la partitura de la cançó “Sol, solet”.  
●  Sol, solet - lletra i partitura 
Escriurem les pulsacions ( ‘ ) a sota de les figures que sabeu, com ho 
fem a classe. Recordem el valor de cada figura rítmica:  

                                                                                       
  ‘                  ‘                  ‘              ‘   ‘  
 
Tasca 2 
Cançó-dansa “El rotlletó”. 
●  Dansa escolar   ●  Esbart Santa Tecla 
●  Lletra y partitura 
Visualitzar les gravacions per a poder-la cantar i ballar, seguint els 
passos de la dansa escolar. 
 
 
Tasca 3 (opcional) 
-Mirar els vídeos d’exemples de música en grup durant el confinament: 

● Jo em corono 
● Doctor Prats - Tot anirà bé - Cor modern EMM Valls 
● Escolania de Montserrat des del confinament (comença al minut 1) 

http://www.xtec.cat/~xaltesa/partitures/sol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w4ICplZzomY
https://www.youtube.com/watch?v=dpcvLHiEhhc
https://images.app.goo.gl/jNpyc3vt5vNz794UA
https://images.app.goo.gl/L1DLhQX9BRzzhhfv6
https://www.youtube.com/watch?v=zo39iWFcr20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4ZwBUJWXkuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQV16zpuQCk&feature=youtu.be


 
 
CICLE MITJÀ I SUPERIOR 
 
Tasca 1 
Visita el Fòrum de música que hi ha a la part de dalt del moodle de la 
vostra classe i escriu un comentari a l’apartat de “Tasques d’altres 
setmanes” (alguns ja ho heu fet). 
 
 
Tasca 2  
Els que no ho hàgiu fet encara, heu de completar la tasca 1 de la 
setmana passada.  
Aquesta consistia en enviar-me un vídeo cantant la cançó “la Gata i el 
Belitre” (per a 3r i 4t) o “l’Hereu Riera” (per a 5è i 6è).  
Teniu més informació a l’apartat de “Dubtes de com gravar la cançó” del 
Fòrum de música del moodle. 
 
Tasca 3 (opcional) 
-Mirar els vídeos d’exemples de música en grup durant el confinament: 

● Jo em corono 
● Doctor Prats - Tot anirà bé - Cor modern EMM Valls 
● Escolania de Montserrat des del confinament (comença al minut 1) 

-Busca més exemples de de música en grup durant el confinament a 
youtube i selecciona el que més t’hagi agradat. Copia l’enllaç i enganxa’l 
a la Tasca 3 per fer una tramesa. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zo39iWFcr20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4ZwBUJWXkuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQV16zpuQCk&feature=youtu.be



