
 
RECOMANACIONS MUSICALS D’ESTIU 

 

Segur que la música t’acompanya sempre. M’agradaria que aquest estiu fessis un diari musical, 

que recopilis cançons preferides, cantants que descobreixis nous i que al final facis un recull 

dels tots els estils musicals que t’agradin. 

Amb aquestes informacions podrem fer un estudi sobre quin tipus de música escolten els 

adolescents en 2020.  

A més, al diari… pots afegir experiències musicals, si has acudit a algun concert, o si has vist 

algun grup de músics en directe....  

Com a acomiadament us regalo el decàleg del bon músic, que pot servir per a tots els aspectes 

de la vida. Apliqueu-lo i tot anirà millor! 

 

1. Visualitza el teu somni.  

Imagina el teu objectiu desitjat, sense importar lo lluny que siguis d’ell o del impossible 

que sigui realitzar-lo. Visualitzat en eixa situació amb tots els detalls i començaràs a 

atreure l’energia necessària per aconseguir-lo.  Recorda que els pensaments creen la 

nostra realitat.  

2. Sigues constant i disciplinat. Defineix objectius clars, t’anirà be una programació 

(diària, setmanal, mensual i anual) i respecta-la. 

3. Format constantment. Aspira a ser una persona integral, que es nodreix de la resta d’ 

arts. 

4. Confia en tu mateix i aprèn dels teus errors. Analitza els teus pensaments y re-

programa la teva ment per aconseguir seguretat en tu  mateix.  

5. Sigues pacient. Un exemple és el bambú japonès, una de les plantes més lentes en 

créixer. Durant els set primers anys, creix lentament. Però després, en sols e6 

setmanes creix més de trenta metres. Al llarg d’aquests anys d’ aparent inactivitat, el 

bambú estava generant un complex sistema d’arrels ben fortes.  

6. Sigues generós. Comparteix els teus coneixements amb els altres i creixeràs com a 

músic i com a persona.  

7. Adaptat. Vivim en una època de canvis constants, per tant l’adaptabilitat és una 

capacitat indispensable.   

8. Gaudeix del trajecte. Como deia Antonio Machado: "Caminante no hay camino, se 

hace camino al andar".  

9. Aprèn del grans mestres. Escull al menys tres persones que siguin una referència per a  

tu.  

10. Posa passió i amor en tot allò que fas.  Tal vegada el consell que resumeix tot lo 

anterior. 


