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RECURSOS DIGITALS MUSICALS 
 
Hola! Les mestres d’educació musical hem fet un recull d’activitats pròpies de 
l’àrea per a que les vostres estones estiguin plenes d’aquest mitjà de 
comunicació universal. Esperem que en gaudiu i sobretot, que estigueu bé. Us 
enviem tres petonets musicals!  
 
 
 
Enllaços d’interès: 
 

ENLLAÇ ETAPA 
EDUCATIVA 

DESCRIPCIÓ 

http://www.edu365.cat/primari
a/musica/index.html 

Educació Infantil 
i Primària 

Activitats musicals diverses 
per a divertir-nos al ritme de 
la música. 

https://www.musicaeduca.es/
recursos-aula 

Educació Infantil 
i Cicle Inicial 

Material multimèdia: vídeos, 
cançons, audicions, 
quaderns, activitats i jocs. 

https://blocs.xtec.cat/musicae
ducacioinfatil/contes-
musicals/ 

Educació Infantil Vídeos de contes i jocs 
musicals. 

https://musiclab.chromeexper
iments.com 

Educació Infantil 
i Cicle Inicial 

Per a gaudir experimentant 
amb la música. 

https://www.elblocdemusica.c
om 

Educació Infantil 
i Primària 

El bloc de la Núria, amb molts 
recursos musicals. 

https://www.educaplay.com
/learning-
resources/605422-
la_sol_mi_per_adelaida_iban
ez.html 

Educació Infantil 
i Primària 

Activitats musicals per a 
treballar el llenguatge 
musical. 

https://karadepica.wixsite.co
m/musictic/aplicacionesyrecu
rsosmusica 

Educació Infantil 
i Primària 

Web amb moltíssimes 
aplicacions i recursos per a 
treballar musicalment parlant. 

 
 

Us trobem a faltar! 
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Recursos informàtics: 
 
 

RECURS I ENLLAÇ ETAPA 
EDUCATIVA 

DESCRIPCIÓ 

https://www.incredibox.com 

Cicle Mitjà i 
Cicle Superior 

El concepte és senzill i 
consisteix en icones de so.  
Arrossega i deixa anar diferents 
personatges per convertir-los en 
beatbox. És per a composar. 
 

 

 

https://scratch.mit.edu/project
s/editor/?tutorial=getStarted  
https://serveiseducatius.xtec.
cat/badalona/recursos/robotic
a-educativa/scratch-apren-a-
programar/ 

. Pensat 

inicialment per a 

nois i noies de 8 

a 16 anys. 

. Per als nens i 

nenes de 5 a 7 

anys hi ha una 

versió reduïda 

per a tauletes 

anomenada 

ScratchJr. 
 

. Permet aprendre a programar 

històries interactives, animacions i 

jocs de tot tipus. 

. Permet compartir les creacions 

dels usuaris amb la comunitat en 

línia. 

. Ajuda a pensar de forma creativa 

i sistemàtica. 

. Ajuda a treballar de forma 

col·laborativa Apps gratuïtes. 

 

* També us adjuntem, al final 

d’aquest document, unes fitxes 

amb pdf per fer música amb 

l’Scratch 
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Escola Doctor Serés 

 

Aplicacions: 
 

RECURS I ENLLAÇ ETAPA 
EDUCATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Noteworks (per a Android i 
IOS) 

 

Cicle Inicial i 
Cicle Mitjà 

NoteWorks és un joc musical, 
dissenyat per ensenyar el 
reconeixement de notes i millorar 
les habilitats de lectura de la 
vista. En Hungry Munchy té 
ganes d’empassar-se notes 
evidents del blau. El vostre 
objectiu és ajudar a Munchy a 
agafar cada nota el més 
ràpidament possible. 
El joc combina l’aprenentatge i la 
diversió en una única 
experiència gratificant 
 

Garage band (per a IOS) Cicle Mitjà i 
Cicle Superior 

GarageBand és una aplicació 
informàtica desenvolupada per 
Apple Computer, per als 
sistemes operatius Mac OS X i 
iOS, que permet a l'usuari crear 
música i podcasts. 
 

 
Blocmusical (per a IOS) 

Cicle Mitjà i 
Cicle Superior 

Bloc Musical actua com un "bloc 
de notes per a músics" gravant la 
nostra veu o qualsevol ritme 
ràpid amb algun instrument 
musical quan tinguem algun 
moment d'inspiració. 
 
 

Rhytm teacher (per a 

Android) 
 
 

Cicle Mitjà i 
Superior 

Per a practicar les figures rítmiques 

picant sobre la pantalla de mòbil o 

trablet. Presenta diferents nivells de 

dificultat que cal anar desbloquejant. 

A cada nivel s’afegeix una nova figura 

rítmica. 
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Kahoot (per a iOs i Android) 

 

 

Cicle Mitjà i 
Superior 

Per a repassar els diferents tipus 
d’agrupacions, repassar les 
notes, teoria musical i moltes 
més activitats. És com si fos un 
concurs a contrarellotge. Podeu 
jugar amb diferents dispositius 
mòbils i concursar entre 
vosaltres (germans, pares...). 
 

Béns piano (per a Android) 

 

 

Cicle Inicial 
Mitjà i 
Superior 

Aprén a tocar el piano al teu telèfon o 

tauleta! Un piano real que us guiarà a 

través de lliçons i sessions de joc lliure 

per a ensenyar a llegir partitures i 

tocar jazz, blues i música clàssica. 

També us permetrà triar els sons de 

diversos instruments. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens veiem aviat!                                                              Tot anirà bé! 



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Tria instruments, afegeix sons
 i prem tecles per a tocar música.

scratch.mit.edu Paquet de 9 targetes

Targetes
Fes Música

• Toca el Timbal

• Crea un Ritme

• Anima un Timbal

• Fes una Melodia

• Toca una Acord

• Cançó Sorpresa

• Sons Vocals 

• Enregistra Sons 

• Toca una Cançó

scratch.mit.edu Paquet de 9 targetes

Targetes Fes Música

Prova aquestes targetes en qualsevol ordre:



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música 1

Prem una tecla per a fer  sonar un timbal.

Toca un Timbal Toca un Timbal

PREPARA-HO

PROVA-HO

AGFEGEIX AQUEST CODI

Tria un timbal.

Tria el so que vulguis 
del menú.

Escull un fons.

scratch.mit.edu

Theater 2

Drum

Prem la tecla espai del teu teclat.



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música 2

Toca un bucle de sons de timbal.

Crea un Ritme Crea un Ritme

PREPARA-HO

PROVA-HO

AFEGEIX AQUEST CODI

Tria un timbal de la 
categoria Música.

Escriu quants cops 
vols que es repeteixi.

Prova diferents nombres 
per a canviar el ritme.

Escull un fons.

scratch.mit.edu

Drum TablaTheater 2

Prem la tecla espai del teu teclat.

Per a veure només els personatges de música, 
clica la categoria Música de la part superior de 
la Biblioteca de Personatges.



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música 3

Canvia’n els vestits per animar-lo.

Anima un Timbal Anima un Timbal

PREPARA-HO

PROVA-HO

AFEGEIX AQUEST CODI

Tria un timbal.

Clica la pestanya Codi.

Clica la pestanya Vestits 
per veure’n els vestits. 

Pots utilitzar l’eina de 
dibuix per a canviar 
colors.

scratch.mit.edu

Drum Conga

Escull un so del 
menú.

Prem la tecla fl etxa esquerra.



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música 4

Toca una sèrie de notes.

Fes una Melodia

Escull fl etxa amunt 
(o una altra tecla).

Tria diferents sons.

Fes una Melodia

PREPARA-HO

PROVA-HO

AFEGEIX AQUEST CODI

Tria el saxòfon o un 
altre instrument.

Escull un fons.

scratch.mit.edu

SaxophoneTheater 2

Prem la tecla fl etxa amunt.



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música 5

Toca més d’un so alhora 
per a crear un acord.

Toca un Acord Toca un Acord

PREPARA-HO

AFEGEIX AQUEST CODI

Tria fl etxa avall
(o una altra tecla).

Escull diferents sons.

Tria un instrument, 
com ara la Trompeta.

Escull un fons.

scratch.mit.edu

Theater Trumpet

PROVA-HO

Prem la tecla fl etxa avall.

Utilitza el bloc                               per a fer que els sons es reprodueixin al mateix temps. 
       
Utilitza                                              per a tocar sons uns després dels altres.

CONSELL



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música 6

Toca un so aleatori d’una llista de sons.

Cançó Sorpresa

Tria fl etxa dreta.

Tecleja el nombre de sons 
del teu instrument.

Cançó Sorpresa

PREPARA-HO

PROVA-HO

AFEGEIX AQUEST CODI

Tria un instrument, com 
la guitarra. Clica la pestanya Sons per a veure tots 

els sons del teu instrument.

Clica la pestanya.

Insereix un bloc escull
 nombre a l’atzar.

scratch.mit.edu

Guitar

Prem la tecla fl etxa dreta.



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música 7

Toca una sèrie de sons vocals.

Sons Vocals

Tria b (o una altra tecla).

Prem la tecla B per començar.

Tria el personatge
Micròfon.

Sons Vocals

PREPARA-HO

PROVA-HO

AFEGEIX AQUEST CODI

Clica la pestanya Sons per a veure tots els sons vocals.

Insereix un bloc
nombre a l’atzar.

Clica la pestanya Codi.

scratch.mit.edu

Microphone



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música 8

Crea els teus propis sons per tocar.

Enregistra Sons

Tria la C
(o una altra tecla).

Prem la tecla C per començar.

Enregistra Sons

PREPARA-HO

PROVA-HO

AFEGEIX AQUEST CODI

Clica el botó Gravar per a 
enregistrar un so curt.

Escull un fons. Tria un personatge.

Clica la pestanya Sons. 

Després, escull 
Enregistra en el 

menú desplegable.

Clica la pestanya Codi.

scratch.mit.edu

Beach Malibu Beachball



Fes una Targeta 1. Plega-la per la meitat 2. Enganxa-ho per l’interior 3. Retalla per la línia

Fes Música

Afegeix un bucle musical com a música de fons.

9

Toca una Cançó Toca una Cançó

PREPARA-HO

AFEGEIX AQUEST CODI

Escull un so de la
categoria Repeticions, 
com el Drum Jam.

Tria un personatge, 
com Altaveu.

Clica la pestanya Sons.

Clica la pestanya Codi.

scratch.mit.edu

Speaker

Tria el teu so del 
menú.

PROVA-HO

Per a veure només els bucles musicals, clica la 
categoria Repeticions a la part superior de la 
Biblioteca de Sons.

Clica la bandera verda per 
començar.



CINEMA MUSICAL 
  

La La Land 
 
El Gran 
Showman 
 

La Bella i la Bes3a 
 

School of Rock 
 

West Side Story 



Mary Poppins 

 

High School Musical 

 

Annie 

 

Sister Act



TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS PER A CICLE MITJÀ 
 

INSTRUMENT 1  
 

CONSTRUÏM UNES MARAQUES 
MATERIAL 
NECESSARI 

Recipient de plàstic (tipus actimel) amb tap 
Tisores 
Retoladors 
Paper de seda de diferents colors 
Globus i goma pollastrera (per si el recipient vé sense tap) 
Arròs, pedretes, paperets o el material que hi vulguem posar a dins. 
 

PROCEIDMENT 1. Retallem els papers de seda a quadrets petits.  
2. Amb cola blanca, els anem enganxant a la part exterior del potet. Ha de quedar tot cobert de paperets. Hem d’esperar 
una mica que s’acabi d’eixugar. 
3. Posar arròs, paperets, pedretes o el que vulguem a dins. 
4. Tapar el recipient (podem sellar-lo amb cinta aïllant de colors). Si no tenim tap, podem posar un tros de globus i lligar-lo 
amb una goma pollastrera, de manera que quedi apretat. 
Ja podem fer sonar la nostra maraca! 
 

INFORMACIÓ http://elisabetnivelinicial.blogspot.com/2015/06/instrumentos-musicales-caseros.html?m=1 

EXEMPLE 
GRÀFIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://elisabetnivelinicial.blogspot.com/2015/06/instrumentos-musicales-caseros.html?m=1


 
INSTRUMENT 2  
 

CONSTRUÏM UNA TROMPA 

MATERIAL 
NECESSARI 

. 1metre de tub de plàstic flexible o de manguera. 

. 1 embut 

. 4 neteja-pipes. 

. Cinta aïllant 
 

PROCEIDMENT 1. Caragolar el tub en forma de caragol i fixar-lo amb les pipetes. 
2. En un extrem, posar l’embut i fixar-lo amb la cinta aïllant. 
Ja tenim la trompa a punt. Fem-la sonar! 
 

INFORMACIÓ https://www.pequeocio.com/5-instrumentos-musicales-caseros-ninos/ 
 

 

EXEMPLE GRÀFIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.pequeocio.com/5-instrumentos-musicales-caseros-ninos/


INSTRUMENT 3 
 

CONSTRUÏM UN SPIN DRUM 

MATERIAL 
NECESSARI 

. 1 caixa de formatgets (caserios). 

. Cola blanca. 

. Paper de seda de colors. 

. Cordó. 

. 2 boletes foradades per dins.  

. 1 bolígraf o retolador que no funcioni. 

. Tisores. 

. Cinta aïllant 
 

PROCEIDMENT 1. Fer dos forats als extrems de la caixa de formatgets per a poder passar el fil. 
2. Precintar la caixa de formatgets amb la cinta aïllant per tal que no s’obri. 
3. Clavar el bolígraf a la part de sota de la caixa i fixar-la amb cola 
4. Cobrir les dues parts de la caixa de trossets de paper de seda de colors amb la cola blanca. Podem cobrir fins i tot la part 
de la cinta aïllant per tal que quedi amagada. 
5. Posar les dues boles a l’extrem del cordó i fer un nus perquè no s’escapin. 
Ara només ens falta gaudir de la música amb aquest instrument de percussió! 
 

INFORMACIÓ https://www.youtube.com/watch?v=vjvBv3GI4vU&list=PLnpZ7mjNq262oyWm9V1gg_9Z3pwLEbGYs&index=3 
 

EXEMPLE 
GRÀFIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vjvBv3GI4vU&list=PLnpZ7mjNq262oyWm9V1gg_9Z3pwLEbGYs&index=3


TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS PER A CICLE SUPERIOR 
 

INSTRUMENT 1  
 

CONSTRUÏM UNA GUITARRA 

MATERIAL 
NECESSARI 

1 retolador. 
Cordes (pot ser llana o fil de pescar). 
Tisores. 
Ampolla gran de suavitzant o detergent de rentadora amb el tap corresponent. 
Cartolina. 
Cola blanca. 
Xinxetes. 
 

PROCEIDMENT 1. Dibuixem un cercle al mig de l’ampolla amb el retolador. Retallem la part del mig. 
2. Dobleguem la cartolina 4 vegades i hi posem cola blanca, ha de quedar ben enganxada. 
3. Un altre tros de cartolina l’hem de doblegar i ens servirà per a fer el pont (per aixecar una mica les cordes) 
3. Marquem quatre punts al peu de l’ampolla i els foradem amb la punta de les tisores. 
4. Passem les 4 cordes pels forats i fem un nus a l’interior de l’ampolla. 
5. Posem la cartolina per sota les cordes clavant els extrems amb xinxetes i l’altra a vora al coll de l’ampolla, de manera que 
aquestes quedin elevades. 
6. Obrim el tap de l’ampolla, hi introduïm les cordes i el tapem, de manera que les cordes quedin ben tensades. 
Provem que les cordes sonin. Ara ja podem tocar-lo! 
 

INFORMACIÓ https://www.youtube.com/watch?v=XBOFBKCh0l4&list=PLnpZ7mjNq262oyWm9V1gg_9Z3pwLEbGYs 
 

EXEMPLE 
GRÀFIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XBOFBKCh0l4&list=PLnpZ7mjNq262oyWm9V1gg_9Z3pwLEbGYs


 
 

 
 

INSTRUMENT 2 
 

CONSTRUïM UNA BATERIA 
MATERIAL 
NECESSARI 

. 1 tapa de caixa de sabates. 

. 4 gots de paper o de plàstic. 

. Papers de diari 

. Cola blanca. 

. Pintura. 

. Cinta de pintor. 

. Pedretes. 

. 4 globus. 
 

PROCEIDMENT 1. Distribuir els gots per sobre la tapa (al gust de cadascú) i enganxar-los amb cinta. 
2. Enganxar trossets de paper de diari per a fortificar la unió dels gots amb la tapa i els mateixos gots. 
3. Quan ja estigui sec, pintar amb pintura la base i els gots del color que vulguem (pot ser amb diferents dibuixos o tot 
d’un color). 
4. Podem deixar els tambors buits o posar-hi en alguns pedretes per tal que onin diferents. 
5. Tallem els globus, de manera que poguem cobrir el got i el globus quedi tensat. 
Per fer-los sonar, pessiguem el globus, sense estirar molt. Bona música! 

INFORMACIÓ https://www.youtube.com/watch?v=DoGL3IfXfXw 
 

EXEMPLE GRÀFIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DoGL3IfXfXw

