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Llenguatge Musical
Què fem | Com ho fem | Per què ho fem

Iniciació I (1r de Primària)
Hem jugat al joc "Qué tengo en el Coco". Cada un de nosaltres portava un paper amb
un ritme escrit enganxat en el front i per torns, havíem d'endevinar quin teníem. Per
aconseguir-ho, els companys i companyes havien de reproduir el ritme en qüestió
amb instruments de percussió o bé picant de mans. Un cop l'havíem encertat ens
podíem treure el paper del front.
A partir de la cançó "La
Joguina" hem fet activitats
vocals i d'entonació.
Principalment hem après a
diferenciar i entonar el to
i el semitò.
Per educar l'oïda hem jugat al "Puzle de nens i nenes". Un voluntari/a ha sortit fora
de l'aula i la resta del grup s'ha dividit en les diferents frases de la cançó. Quan
l'alumne que era fora ha entrat, cada jugador ha hagut de cantar la seva frase per tal
que el voluntari/a fes el puzle de nens i nenes ordenant cada frase.
Hem treballat l'estructura i forma de l'obra a partir de l'audició d'El Lleó del Carnaval
dels animals de Saint Säens. L'alumnat s'ha dividit en grups que representaven
diferents rols: els presentadors, la manada de lleons A i la manada de lleons B. Un
cop distribuïts, hem escoltat l'obra i cada grup havia d'interpretar el seu paper
seguint l'estructura i el caràcter de l'obra. Podeu escoltar-la clicant al següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=qbeytWC6mt8
Jugant al "Cercle rítmic" hem començat a fer petites improvisacions rítmiques. Ens
hem col·locat en cercle i el professor/a marcava la pulsació amb un instrument de
petita percussió. Quan ja hem tingut el pols interioritzat, el professor/a ha cantat un
ritme de quatre temps i tots l'havíem de repetir. Ho hem practicat unes quantes
vegades i llavors hem començat una ronda d'improvisacions en la que cada un de
nosaltres ha hagut de fer la seva petita improvisació que després era repetida per la
resta del grup.

Resum de
continguts

Assimilació de la
lectura i escriptura
de les notes de
l’escala de Do
Major
Fluïdesa en la
lectura de ritmes
Introducció a
l'improvisació
Jocs per al
desenvolupament
auditiu
Audicions per la
percepció
estructural de les
cançons
Cançons

Hem jugat al "Mercat de ritmes" per tal d'assimilar, a nivell teòric, els ritmes i els
seus valors. El professorat tenia unes targetes amb ritmes de diferents valors i
l'alumnat havia de comprar les targetes que els interessessin per a poder
composar la seva partitura. Per poder comprar, havien de pagar amb el número
de temps que durava la figura rítmica en qüestió.
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Iniciació II (2n de Primària)
Dempeus tots, caminem per l'aula al tempo de la cançó que canta el professor "Hola
soy mayor" però amb les síl·labes "pam pam pam".
Un cop ens l'ha ensenyada per frases i ens l'hem après de memòria, hem afegit la
lletra de la cançó.

Resum de
continguts

Lectura rítmica i
melòdica
Pulsació
Entonació de
l'escala de Do M
Introducció als
acors de Tònica i
Dominant
Mode Major i
mode menor
Identificació de
frases curtes
Memorització i
improvisació
rítmica i melòdica

A partir d'aquí hem fet un treball a fons sobre el ritme, el compàs i la tonalitat i ho
hem escrit a la pissarra. També hem fet un treball d'anàlisi de l'estructura de la cançó
identificant el nombre de frases i distingint quines eren iguals i quines diferents.

Audició
Cançons

Més tard ens hem centrat en l'acompanyament de la cançó fer un treball vocal i
d'entonació. El professor cantava els acords de tònica en diferents inversions i
nosaltres els havíem de reproduir parant atenció a la correcta entonació de les notes.
Amb tot aquest coixí de conceptes i continguts apresos ens hem atrevit a
improvisar!!! Mentre uns canten la cançó, el professor/a ens anima a improvisar, amb
patrons que ja havíem treballat anteriorment. Per exemple: el professor canta do-misol, i ens demana que li responguem amb un patró diferent, per exemple do-sol-do,
do-sol-mi, sol-mi-do, etc. Després hem passat a improvisar amb patrons rítmics de
quatre pulsacions amb ta, tumpa, undoteka i silenci de negra.
Amb aquest seguit d'activitats entorn d'una sola cançó també hem repassat i après nous continguts teòrics.
L'indicador de compàs, els ritmes, els acords (tònica i Dominant), etc.

2

EMAC

SEGON TRIMESTRE 17/18

Iniciació III (3r de Primària)
Per treballar el ritme, hem jugat al "Relleus rítmics". Es fan dos equips amb el mateix
nombre de persones, disposades en fila índia. Davant de cada fila, a una distància
d’uns dos metres, hi ha un paper amb tants números com persones hi ha a l’equip i
un llapis. El/la professor/a inventa i toca tants fragments rítmics com persones hi ha
en un equip. Aquestes han d’encertar i escriure el ritme que els ha tocat darrere el
número que els correspon al paper, fins que cada parella de rivals n’hagi escrit un.
Després es compara allò escrit al paper de cada equip amb els ritmes que ha tocat el
professor/a i guanya l’equip amb menys errors.

Amb la cançó “La bruixa teresina” hem
treballat l'entonació i també la lectura
de notes, ja que hem llegit un fragment
de la partitura. La podeu escoltar i
cantar al següent enllaç: https://
www.youtube.com/watch?v=XahLcKCLq8

Resum de
continguts

Percepció auditiva
de frases musicals
mitjançant la dansa
Distinció teòrica i
auditiva del tò i
semitò
Entonació i
educació de la veu
Distinció auditiva
dels modes Major i
menor
Lectura melòdica

Amb l'audició coreografiada de “La
gruta del rei de la muntanya” de la
Suite Peer Gynt d'Edvard Grieg hem
treballat oïda i anàlisi de l'obra. A
través de la realització d’una
coreografia senzilla del fragment
musical, hem pogut distingir les
diferents parts en què es divideix la
peça i el caràcter de cada una d'elles.
https://www.youtube.com/watch?
v=L5HnIu0j4z8

Alteracions
(sostingut, bemoll i
becaire)
Intervals

Hem treballat auditivament el reconeixement dels modes Major i Menor. A partir de la interpretació per part
del professor/a d’alguna peça o fragment improvisat en mode major i en mode menor, l'alumnat havia de
comparar les dues versions, donant la seva impressió del que li suggeria. Després hem explicat que una estava
en mode menor i l’altra en mode major, i hem posat diversos exemples dels dos modes, entre ells “La Bruixa
Teresina”.
Seguint amb el tema dels modes, hem jugat al joc dels "Gegants i follets"
El professor/a interpretava fragments en mode major i varis en mode menor. L’alumnat marxava al ritme de la
música, si aquesta estava en mode major, ho fèiem de puntetes i si estava en mode menor, marxàvem ajupits.
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Preparatori (4t de Primària)
Per treballar el ritme, tant el seu reconeixement auditiu com la posterior transcripció
en un paper, hem fet l'activitat de "Quins ritmes escolto?" a partir de la Cançó
"Margarideta lleva't de matí". Primer l'hem cantat tot junts i després, un cop
dominada, hem hagut de desxifrar els ritmes de la cançó amb les pautes sil·làbiques
(Taa, ta, tumpa, undoteka, ...). Per acabar, hem hagut d'escriure a la llibreta el ritme
de la cançó.
Una altra activitat dins aquest apartat ha sigut de memòria rítmica. Ens hem col·locat
en semicercle i el primer de la fila ha fet un ritme d'una pulsació de negra. El del
costat havia de fer el ritme que havia escoltat i afegir-ne un altre. El tercer havia de
reproduir els dos anteriors i afegir el seu i així successivament. Quan algú
s'equivocava tornàvem a començar una nova seqüència.
Amb el Preludi de "Te Deum"de M.A. Charpentier hem fet una activitat de lectura
molt completa. Hem afrontat la partitura fixant-nos, en un primer moment, en el
ritme. Després hem fet una primera lectura de notes sense entonar però seguint el
ritme i, posteriorment, ja hem fet la lectura entonada. Tot el treball de lectura i
entonació ha sigut sense referència instrumental, sols partint de la primera nota.
Hem desenvolupat els intervals apresos i assimilats posant-los en pràctica a una
partitura real. Amb aquesta partitura també hem incorporat la lectura amb
armadura. Podeu veure aquesta partitura interpretada per una orquestra.
https://www.youtube.com/watch?v=s7exNrmWXyA

Resum de
continguts

Consolidació de
ritmes
Lectura melòdica
entonada i no
entonada amb nou
repertori
Afinació
Memòria musical
Continuació del
treball de tonalitats
Ordre de
sostinguts i
bemolls

Amb els "Quadres d'una exposició" de Mussorgsky, hem fet una audició activa. Hem
començat amb una petita introducció explicant en què consisteix l’obra i també hem
explicat el "Promenade". Hem repassat els instruments de l'orquestra simfònica i hem introduït l’aparició en la
mateixa del bombardí (en El Bydlo) i el saxo (en El vell castell). Cada infant ha de tenir un llapis i un full. Al
full farà una divisió en quartilles, fent que a cada cara del full li quedin 4 espais. Les indicacions són: quan soni
Promenade han de desplaçar-se per l’espai lentament com si passegessin entre les diferents sales d’un museu.
Quan soni un moviment (un quadre) han de seure i dibuixar allò que creuen
que la música representa. Els hem dit que poden ser animals, personatges o
objectes fantàstics, o llocs reals o inventats. Hem remarcat que el fet important
no és el dibuix en si sinó el que els inspira i identificar la melodia del
Promenade. Com a tancament de l’activitat hem fet una posada en comú de tot
allò que han representat i llavors hem explicat quin quadre real és el que va
inspirar al compositor. Podeu escoltar l'audició als següents enllaços:
https://www.youtube.com/watch?v=kkC3chi_ysw (Versió d'orquestra)
https://www.youtube.com/watch?v=5Lq_JiBFweE (Versió de piano)
Les tonalitats majors i les seves corresponents armadures les hem treballat amb
l'activitat "Busca la teva parella!" Un cop explicades, el professor/a ha repartit
un paper a cada alumne/a que hi tenia escrit una tonalitat o bé una armadura.
A continuació havíem d'interactuar amb la resta d'alumnes per tal d'emparellarnos per aconseguir la Tonalitat amb la seva corresponent Armadura.
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1r de ll. musical (5è de Primària)
Com a activitat de ritme hem seguit amb el joc del "Bingo rítmic" Ara però, hem sigut
nosaltres els que hem inventat els patrons rítmics. Tots hem fet un compàs de 4/4 i
amb aquestes petites composicions hem fet un bingo rítmic.

Resum de
continguts

A continuació, hem ordenat de forma lineal el bingo rítmic quedant així una
partitura d'uns quants compassos. L'hem recitat amb les síl·labes rítmiques i també
l'hem picat de mans tots junts.

Repàs dels ritmes
nous

Pel que fa a teoria, hem treballat amb els graus tonals. El professor/a ha fet
l'explicació dels graus tonals I/IV/V sobre una tonalitat Major de zero o una
alteració. Així doncs hem buscat el I, el IV i el V grau de Do Major, Sol Major i Fa M.
Un cop apresa aquesta part teòrica, hem tornat al ritme originat amb l'activitat del
bingo, i per parelles, hem afegit les notes respecte als baixos escrits dels graus tonals
I/IV/V de la tonalitat escollida entre tota la classe. Per a composar aquestes
seqüències hem utilitzat els glockenspels o carrillons.A continuació, hem cantat la
melodia resultant de l'exercici de composició de baix+melodia del bingo.

Repàs de tonalitats
i armadures
Treball de graus
tonals
Composició en dos
pentagrames
Lectura melòdica

La cançó generada a
Educació de l'oïda
partir del bingo+graus
a través de les
tonals l'hem traspassat al
audicions
programa Online i
gratuït Noteflight
Audició
(https://
www.noteflight.com/) i
Dictats
l'hem pogut escoltar com
a àudio. Amb aquest
programa, també hem
generat la partitura i un cop impresa l'hem pogut
llegir i cantar. Als que ens ha sobrat temps, fins i tot
hem tingut l'oportunitat de tocar amb instruments
d'Orff la cançó resultant.
Ja ho veieu, a partir d'una activitat com a fil conductor, se n'han generat d'altres i hem treballat tots els aspectes
bàsics del llenguatge, educació rítmica, vocal i d'entonació, percepció de l'oïda, harmonia, improvisació i
conceptes teòrics!
Amb l'audició de "Fly me to the moon" de Frank Sinatra hem fet treball de percepció i oïda. Hem trobat el pols
de la cançó, hem anat descobrint la seva instrumentació i posteriorment hem parlat de les característiques dels
instruments escoltats, hem discriminat els instruments en qüestió al llarg de la cançó (ara entra un, ara l'altre
deixa de tocar, ara toquen aquests a la vegada, etc.). Podeu escoltar-la al següent enllaç:
https://youtu.be/mQR0bXO_yI8
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Segon de ll.musical (6è de Primària)
De l'apartat d'educació rítmica, hem treballat amb Concursos rítmics, hem procurat
memoritzar frases rítmiques curtes i llargues i hem fet creacions rítmiques pròpies.
També hem treballat la lectura amb ritmes compostos.
Pel que fa a la lectura, hem practicat tot llegint partitures a vídeos del YouTube, com
per exemple el "Minuet en Sol Major" de J.S.Bach.
https://www.youtube.com/watch?v=OF8e3JHs6Bk

Resum de
continguts

Lectures rítmicomelòdiques en
clau de Sol i clau
de Fa
Ritmes i
compassos simples
i compostos
Escala cromàtica
Intervals simples
Escales majors
amb armadura

També hem treballat amb lectures vàries (algunes dels nous llibrets de llenguatge) i
amb creacions pròpies.
Com a activitat d'educació de l'oïda hem escoltat un mateix tema en diferents
versions. A partir de l'audició de les versions escollides, hem treballat les similituds i
les diferències pel que fa al tempo, a la instrumentació, el caràcter de la cançó, etc.

Escales amb relatiu
major i menor
Composició
Audicions i dictats

Un exemple és la "Tonada de la Luna Llena" de Simón Díaz per Caetano Velosso i
Natalia Lafourcade que podeu escoltar als següents enllaços:
https://www.youtube.com/watch?v=XxagTf9xGnI
https://www.youtube.com/watch?v=wgT2wrK4p9s
Pel que fa a l'harmonia i l'anàlisi hem treballat tots els tipus d'intervals: majors, menors, justos, augmentats i
disminuïts. També hem escoltat, cantat i analitzat les escales menors a través dels seus relatius Majors i hem
creat els graus tonals II, V, I.
Hem seguit treballant amb les armadures, aquest trimestre però, ens hem centrat en les tonalitats menors. A
partir d'aquí hem après les escales menors harmòniques i melòdiques. També hem après a fer moviments amb
els graus tonals II, V, I amb melodia.
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