
GRAELLA DE RECURSOS MUSICALS 
  

 
Els recursos que presentem a continuació tenen com objectiu principal fer arribar la música a tots aquells nens/es que ho desitgin, puguin i vulguin gaudir 
d’una estona divertida, dinàmica, distesa. 
Amb aquest recull no és pretén que els alumnes avancin en contingut, sinó que puguin gaudir del seu temps de confinament d’una manera saludable, 
entretinguda i autònoma.  
Les activitats proposades a continuació estan plantejades perquè hi puguin jugar tots els diferents nivells d’aprenentatge .  
 
 
 
 

RECURSOS MUSICALS 

  ACTIVITATS DESCRIPCIÓ ACTIVITAT ENLLAÇ 

1.       VEU KARAOKE   Karaokes: en aquest web 
trobaràs un seguit de 
cançons força conegudes 
on podràs acompanyar 
amb la teva pròpia ve. 
(INF, CI, CM, CS) 

http://www.xtec.cat/~xaltesa/artista.htm 

 
https://www.cantaokey.com/artistas/  

http://www.xtec.cat/~xaltesa/artista.htm
https://www.cantaokey.com/artistas/


2.       OÏDA Laboratori musical  
Laboratori musical: 
composa, experimenta i 
improvisa amb les 
diferents eines que aquest 
web en ofereix. En 
aquesta pàgina podràs 
crear petits fragments 
rítmics i melòdics de 
manera fàcil i divertida. 
(INF, CI, CM, CS)  

 https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments  

 

Escoltant amb la 
imaginació  

Escolta la melodia 
atentament i crea una 
història amb les consignes 
que et proposem.  
 
(INF (dibuix), CI, CM, CS)  

https://www.mariajesusmusica.com/actividades-de-audicioacut
en.html  

 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://www.mariajesusmusica.com/actividades-de-audicioacuten.html
https://www.mariajesusmusica.com/actividades-de-audicioacuten.html


3.       RITME  Percussió corporal  

 

 

 

 

Videos per ballar  fent 
percussió corporal o 
tocant el ritme amb 
qualsevol utensili de 
cuina. 
(CI, CM, CS)  

 

 

 

 

 https://youtu.be/x-YtK_EvmiY 
 
https://youtu.be/ETSdeb-YK4s 
 
https://youtu.be/bOXFrgB083A 
 
https://youtu.be/1ebeCOo6XQU 
 
 

Aprendo música con 
las tic 

 

Pàgina on hi ha diferents 
jocs musicals que 
treballen el ritme i la 
melodia així com 
conceptes del llenguatge 
musical.  

https://aprendomusica.com/  
 

 
 
 

 4. MELODIA Incredibox   Incredibox: crear bases 
musicals de diferents 

  https://www.incredibox.com/ 

https://youtu.be/x-YtK_EvmiY
https://youtu.be/ETSdeb-YK4s
https://youtu.be/bOXFrgB083A
https://youtu.be/1ebeCOo6XQU
https://aprendomusica.com/
https://www.incredibox.com/


estils a mesura que vas 
decorant cada un dels 
personatges amb una 
peça de roba.(CI, CM, 
CS)  

 

 

Aprendo música con 
las tic 

 

Pàgina on hi ha diferents 
jocs musicals que 
treballen el ritme i la 
melodia així com 
conceptes del llenguatge 
musical.  

https://aprendomusica.com/ 

 

 5 EXPRESSIÓ 
CORPORAL 

   Dues pàgines on poder 
trobar molta diversitat de 
jocs d’expressió corporal -  

 http://www.xtec.cat/~jroca222/sensematerial.htm 

http://www.jouscout.com/jocs.htm 

 

just dance Links de diferents videos 
del just dance perquè 
balleu i gaudiu en  família.  

https://youtu.be/gCzgc_RelBA 

https://youtu.be/AV1biKT426I 

https://youtu.be/zyIXQsDY9NE 

https://youtu.be/ayWUcybFbeI 

https://aprendomusica.com/
http://www.xtec.cat/~jroca222/sensematerial.htm
http://www.jouscout.com/jocs.htm
https://youtu.be/gCzgc_RelBA
https://youtu.be/AV1biKT426I
https://youtu.be/zyIXQsDY9NE
https://youtu.be/ayWUcybFbeI


https://youtu.be/s0fNRdQtY-A 

https://youtu.be/1MEdPtqQHTQ?t=6 

https://youtu.be/xB8skg70PdE 

 

 

 6. CREACIÓ I 
CREATIVITAT 

CREAR 
INSTRUMENTS 
RECICLATS  

  
- TAMBOR JAPONÉS  

https://www.youtube.com/watch?v=EcnHBTfy9WA 

- TAMBORS:  

https://www.youtube.com/watch?v=qi_EzP5NLM8 

    -      PAL DE PLUJA 

https://youtu.be/2S5QGwZ04Zw 

- HARMÒNIQUES  

https://www.youtube.com/watch?v=0toexywKxX8 

- MARAQUES:  

https://www.youtube.com/watch?v=eoyHGlNBtz4 

- XILÒFON  

https://youtu.be/s0fNRdQtY-A
https://youtu.be/1MEdPtqQHTQ?t=6
https://youtu.be/xB8skg70PdE
https://www.youtube.com/watch?v=EcnHBTfy9WA
https://www.youtube.com/watch?v=qi_EzP5NLM8
https://youtu.be/2S5QGwZ04Zw
https://www.youtube.com/watch?v=0toexywKxX8
https://www.youtube.com/watch?v=eoyHGlNBtz4


https://www.youtube.com/watch?v=04AibJBppJE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=04AibJBppJE

