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RECURSOS MUSICALS 

Per escoltar: 

● Realitzar una escolta activa de peces variades, és a dir, escoltar diferents tipus de música                

(des de popular catalana, infantil, clàssica, pop, rock... evitar reggaeton pel vocabulari sexista             

que utilitza) i gaudir d'ella. Spotify: La famosa plataforma de música online ens permet              

escoltar infinitat de cançons de tots els estils i gèneres:  

https://www.spotify.com/es/ 

 Podeu utilitzar aplicacions mòbil per descarregar les cançons que més us agradin al 
vostre dispositiu: SONGLER pot ser una bona opció. 

● Durant aquests dies l’Orquestra Filharmònica de Berlin obre el seu espai            

digital i ofereix gratuïtament el seu contingut. Dediqueu una estoneta a           

escoltar aquesta meravella d’orquestra, és espectacular:  

https://www.digitalconcerthall.com/es/news 

· El MET oferirà aquests dies òpera online de forma gratuïta a través de la seva pàgina                  

oficial. Cada nit a les 19:30h una producció diferent 

https://www.metopera.org/ 

  

· Si esteu al cas de les xarxes, molts músics i cantants ofereixen concerts online, gratuïts i                 

en directe tots aquests dies. És un bon moment per seure i deixar-nos portar. 

Canteu molt i intenteu passar-ho d'allò més bé (qui canta el seu mal espanta!). Podeu trobar                

al YouTube karaokes que us ajudaran. 

Pels més petits teniu webs interessants com: 

https://www.damarisgelabert.com/ 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/musica/ 

  

 

https://www.spotify.com/es/
https://www.digitalconcerthall.com/es/news
https://www.metopera.org/
https://www.damarisgelabert.com/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/musica/
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Per investigar i experimentar: 

● Un laboratori musical per experimentar i jugar amb totes les qualitats i possibilitats              

del so:  

https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

  

● Podeu utilitzar les APP Bandlab o garageband i crear diferents melodies en el vostres               

propis estudis de gravació musical. 

  

Per ballar i moure el cos. Desenvolupem el sentit del ritme i la coordinació: 

  

·         Busqueu al youtube vídeos de Just Dance i balleu-los, segur que els encanta. 

Videos interessants a YouTube amb músics, cantants, coreògrafs,        
percubodies, jocs rítmics...  

·         https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q 

·  

https://www.youtube.com/watch?v=B2UcIaIe2xE&list=RDB2UcIaIe2xE&start_r

adio=1&t=48 

·  

https://www.youtube.com/watch?v=2Nde-HoCpaA&list=RD2Nde-HoCpaA&sta

rt_radio=1&t=31 

·         https://www.youtube.com/user/SantiSerratosaSSM 

·         https://www.youtube.com/watch?v=YV5KAbV34NU&feature=youtu.be 

·          https://www.youtube.com/user/rafamarimba 

·          https://www.youtube.com/watch?v=RtqUCE1-rM0 
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Per interpretar amb instruments (a partir de CM): 

  

       Wix amb 10 peces per a flauta amb dos nivells de dificultats:  

https://musicafontfreda.wixsite.com/partituresflauta 

● També teniu l'aplicació Flute Master-Aprende Flauta per a repassar allò que ja             

saben.  

 

CS 

Anar al sites de recursos i practicar amb la flauta les cançons que hi trobareu. 

 

5è 

Cantar la cançó Bicicletes de Blaumut. 

6è 

Cantar la cançó Lemon tree en anglès i en català. la lletra en català està penjada al                 

sites. Aquí us deixo l’enllaç. també hi trobareu l’enllaç al video. 

https://sites.google.com/d/1xJaUoRRgNEh9CRsmn7G_ThC5I4Jb8GZH/p/11QI6TijmxXy

l8vDCHSryEdtvDIoHqJsq/edit 

CONTINUAR ESTUDIANT LA CANTÀNIA 

 

https://musicafontfreda.wixsite.com/partituresflauta
https://sites.google.com/d/1xJaUoRRgNEh9CRsmn7G_ThC5I4Jb8GZH/p/1c3PB7rSxDwjagvjmnfWkaNcCC6TS8Rug/edit
https://sites.google.com/d/1xJaUoRRgNEh9CRsmn7G_ThC5I4Jb8GZH/p/11QI6TijmxXyl8vDCHSryEdtvDIoHqJsq/edit
https://sites.google.com/d/1xJaUoRRgNEh9CRsmn7G_ThC5I4Jb8GZH/p/11QI6TijmxXyl8vDCHSryEdtvDIoHqJsq/edit
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ACTIVITATS CREATIVES I ARTÍSTIQUES 
A continuació veureu propostes per a totes les edats, que cadascú aprofiti les que més li                

agradin. A més de les activitats que us suggerim, a la web de Pinterest              

(https://www.pinterest.es/) trobareu infinitat de recursos per passar de la millor manera les            

estones a casa. 

Aprofitem els dies per seguir creant! 
 

Fem tints naturals 

Seguint els passos d’alguna d’aquestes pàgines web, podrem aconseguir fer tints naturals            

per dibuixar i pintar elements de la natura (que tinguem a la terrassa o jardí!). Feu-los servir                 

per fer els dibuixos que més us vinguin de gust! Aquí teniu dos links per saber com fer-los: 

https://es.wikihow.com/hacer-tintes-naturales 

http://bengar.com/blog/como-hacer-tintes-naturales/ 

 

 

Dibuixem a partir d’ombres 

Si col·loquem alguns elements sobre un paper i deixem         

que els hi toqui el sol, podrem observar les ombres que           

s’hi fan. A partir d’aquí, fes volar la imaginació per          

seguir dibuixant… Fes-hi una foto i comparteix-ho amb        

els amics i família! 

 

 

 

Collage 

Recordeu les produccions que vam fer sobre els refugiats? Segur que tenim revistes i diaris               

a casa que podem aprofitar. Fes un collage sobre nosaltres mateixos en l’estat en què ens                

https://www.pinterest.es/
https://es.wikihow.com/hacer-tintes-naturales
http://bengar.com/blog/como-hacer-tintes-naturales/
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trobem: a casa confinats, en família i       

gaudint del temps que normalment no tenim per poder estar junts. Segur que surten              

produccions xulíssimes! 

 

 

Decorem casa nostra 

A partir de petits troncs, pals o       

altres elements naturals que    

tinguem al jardí de casa     

(recordem que no s’ha de     

sortir!) els pintarem i els     

col·locarem de manera creativa    

per fer mòbils i decoracions     

que podem penjar en algun     

racó de la casa. 

 

De material només necessitem... elements naturals, algun estri per foradar-los, cordill,           

pintura, pinzells i molta imaginació. Endavant! 

 

 

Els animals 

Per fer tots aquests animals només necessiteu…Oueres, tisores, pintura, pinzells i altres            

complements! Segur que podeu crear més animals dels que us penseu! :) 

 


