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ÍNDEX DE TALLERS  
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ACTIVITATS TARDES 

 

• Dijous : Zumba i Video al gimnàs  

• Divendres : Concert amb els “Atrapasomnis” i Xocolatada Solidària.  
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La música ens mou  

CICLE: Ed. Infantil i Cicle Inicial 

TALLER: JOCS DANSATS  

MATERIAL: 

- Equip de música i música variada 

- Cèrcols  

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS: 

Es faran 4 jocs dansats: 

- Dansa: “Olles, olles de vi blanc” 

- Joc de les estàtues 

- Joc de les cadires cooperatives 

- Joc de peixos a la xarxa 
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La música ens mou  

CICLE: Ed. Infantil i Cicle Inicial  

TALLER: JUST DANCE  

1.  Escalfament del cos 

2.  Ball 

3.  Tornada la calma.  

MATERIAL:  

Projector i videos 
https://www.youtube.com/watch?v=_lM7ahIPxKk (futbol) 

https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8  ( escola) 

https://www.youtube.com/watch?v=zBzdeWM3VvE    (Limbo) 

https://www.youtube.com/watch?v=5kdJqTZRFns   (panda i cérvol) 

https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM   (pirates) 

https://www.youtube.com/watch?v=FptsjGQgDqQ   (libre soy   és tranquil.la) 

Vídeos més difícils: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8dP_3mPtdg (suix) 

https://www.youtube.com/watch?v=lQxj2JcHEso&list=RDlQxj2JcHEso&start_radio=1&t=
137 (Panda) 

 Pilotes i/o mocadors. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

TALLER: Just Dance 

1.  Escalfament del cos : cap(rodar), espatlles( davant i darrera), braços 
(de costat a l’altre, rodar...) caderes ( rodar primer un costat i després 
l’altre), cames ( equilibri i fer rodar turmell amb l’altre cama). 

2. Ball  Seguir  les coreografies dels vídeos. 

3. Tornada la calma.  Amb parelles (un s’estira) fem massatges per tot el 
cos amb una pilota.  També podem fer-ho amb mocadors o fer un tren 
de massatge... 
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La música ens mou  

CICLE: Ed. Infantil i Cicle Inicial 

TALLER: EXPRESSIÓ CORPORAL  

 

MATERIAL:  

-cintes 

-robes 

-cintes de gimnàstica rítmica 

-coixins 

-globus 

-varietat musical 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

S’inicia la sessió amb una explicació del que consistirà.  

Es donarà la consigna de que han de seguir lliurement la música 
amb el seu cos. 

Per fer l’activitat aniran descalços i amb roba cómoda que els 
permeti flexibilitat. 

Podran expresar-se individualment, per parelles, o en petit grup. 

Podran fer servir tot el material que els hi donarem. 

Al final de la sessió dedicarem una estona de cloenda per a fer 
activitats més relaxades acompanyades amb música més 
tranquil·la. 
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La música ens mou  

CICLE: Educació Infantil i Cicle Inicial 

TALLER: EL CONCERT 

MATERIAL: 

Instruments de música 

Micròfons  

Ordinador 

Contes musicals 

Cançons descarregades en mp3 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Començarem l’activitat fent la presentació d’instruments i deixarem 
que l’alumnat experimenti lliurement el seu so (dins d’una roda 
d’instruments). 

Tot escoltant la cançó del Baby Shak, farem un concert amb els 
instruments de música i el micròfon. L’alumnat triarà els 
instruments que més li agradin  per fer l’actuació musical. Podran 
gaudir de la improvització, dels instruments, de la intensitat, del 
ritme, del ball, de la veu…per tal de realitzar tota una creació 
artística musical en equip.  

Per acabar aquesta activitat deixarem descansar el cos i mourem 
les emocions a través d’un conte musical. 

Èxit assegurat! 
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La música ens mou  

CICLE: Cicle Mitjà i Cicle Superior 

TALLER: VINYETES MUSICALITZADES   

MATERIAL: 

Plantilles de còmic en format DinA3 (diversos models). 

Plantilles de bafarades per retallar i enganxar-les al còmic (bafarades de 
pensament, de diàleg i de crit). 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

1. Per grups de 3, els alumnes hauran d’inventar una breu història (en 
format còmic) segons el sentiment i les idees que els transmeti 
l’audició d’un tema musical concret (alegria, por, ràbia, tristesa, 
calma…). 

• Primerament escoltaran una audició determinada. 

• Després faran una pluja d’idees i un esborrany de la història que 
volen escriure i dibuixar. 

• Realitzaran el còmic definitiu. 

2. Un cop acabat exposaran el còmic a la resta de companys. 

3. Quan tinguem tots els còmics realitzats, els ajuntarem segons 
l’audició que hagin escoltat i farem una presentació digital (còmics i 
música) per exposar al Bloc de l’escola. 
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La música ens mou 

CICLE: Cicle Mitjà i Cicle Superior 

TALLER:   SOM UN GRUP DE ROCK 

MATERIAL:  PDI i complements per tal d’ambientar 

                     l’actuació 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Organitzarem la sessió en diferents parts: 

- Presentació de la cançó “We Will rock you” 

- Treballar-la mitjançant el cos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_uNwkniy9Y 

- Karaoke de la cançó   

https://www.youtube.com/watch?v=Wv0KwOEYKU4&list=RDWv0KwO
EYKU4&start_radio=1&t=0 

- Inventar-se una lletra  

https://www.youtube.com/watch?v=2flzgcqCrW8 

- Mostra de les diferents actuacions 

OBJECTIU: 

- Utilitzar la percussió corporal com a recurs per a l’acompanyament de 
cançons. 

- Treballar conjuntament el ritme, el moviment i l’atenció auditiva. 

- Que l’alumnat gaudeixi de la música 

- Promoure el treball cooperatiu. 

- Conèixer  una de les cançons més conegudes del grup QUEEN i 
treballar-la des de diferents vessants. 
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La música ens mou 

CICLE: Cicle Mitjà i Cicle Superior 

TALLER: EL PODER DE LA MÚSICA  

MATERIAL: 

-El propi cos 

-Teles  

-Equip de música i projector 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

-Rebuda dels alumnes i explicació del funcionament de l’activitat. 

-Exercicis d’escalfament i desinhibició amb tot el grup d’alumnes. 

-En grups de 16 alumnes escoltaran 7 bandes sonores diferents. 
Harry Potter; The bod, the bad, the ugly; Benny Hill; Psicosis, Indiana 
Jones; Passenger  i Let her go. 
 A partir del que  suggestioni les diferents músiques i les pròpies idees 
dels alumnes crearem una improvització teatral, musical, dansa, 
coregrafia... 

-Assaig de cada grup. 

-Posada en escena on cada grup representarà la seva creació a la 
resta de companys i companyes. 

-Acabarem la sessió amb BSO Ghostbusters que ens servirà per 
relaxar-nos. 
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La música ens mou 

CICLE:Cicle Mitjà i Cicle Superior 

TALLER: DEN DEN DAIKO  

MATERIAL: 

1 capsa de formatgets 

1 pal de fusta 

2 boles per enfilar 

Fil 

Tisores, cola i silicona 

Material per decorar 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

En aquest  taller construirem un instrument musical: el Den Den 
Daiko. 

El Den Den Daiko és un instrument del Japó. Es tracta d’un sonall 
amb forma de tambor amb una barra al mig. D’aquesta barra en 
penja un fil amb dues boles a cada extrem. Al fer girar el sonall 
sobre el seu eix d’un costat a l’altre, les boles colpegen les cares 
del tambor.  

El seu ús és d’un instrument de percussió per rituals religiosos, 
però també el trobem com una joguina per a nens i nenes.  

Objectius:  

- Gaudir de la música. 

- Reutilitzar materials quotidians de rebuig per fer un 
instrument.  

- Potenciar la capacitat de crear, innovar i transformar 
constructivament. 

- Fomentar el treball cooperatiu.  

https://www.youtube.com/watch?v=rzLa42END28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5LIOp1gOEU4 
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