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ESO.  
SEGON CICLE.  
MÚSICA

Us donem la benvinguda a l’àmbit musical.

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts.

Introducció

La música tot ho envaeix. Des de la infància ens ha 
acompanyat amb lletres ben properes als nostres cos-
tums i la nostra cultura.

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

Oferir propostes de crei-
xement i expressió artís-
tica, vinculades amb la 
cultura i la tradició pròpia.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA DES-
COBRIR?
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A TALL D’EXEMPLE
L’ALTAVEU

Aquesta activitat consisteix a canviar la lletra o el ritme d’una cançó ja existent.  
Al compondre, cercarem que la lletra tingui vinculació amb el seu entorn. Una altra 
opció pot ser partir de zero, i crear música i lletra. La culminació de l’activitat seria 
la posada en escena i la gravació de la cançó en vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de secundària: 

• Àmbit lingüístic
 Comunicació oral
 Dimensió comprensió lectora
 Expressió escrita
L’àmbit lingüístic és la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, 
pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i 
formats (escrit, audiovisual, gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interac-
tuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i 
culturals.
L’àmbit lingüístic estarà present en el procés de la lletra de la cançó. 

• Àmbit matemàtic
 Dimensió Connexions
És la capacitat que permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món ac-
tual i emetre judicis i prendre decisions ben fonamentades pròpies de ciutadans 
constructius, compromesos i reflexius.
Treballar amb els ritmes, rimes, compassos inclou processos matemàtics.

• Àmbit artístic
 Dimensió interpretació i producció
 Dimensió imaginació i creativitat
S’inclou aquest àmbit al crear produccions artístiques pròpies o expressar experièn-
cies i emocions a través de diferents mitjans artístics.
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DE QUINA MÚSICA ETS?

I si la teva vida fos amb banda sonora, quina seria? Provem d’identificar totes les 
melodies que s’enclaven en els programes, vídeos, tutorials, sèries… Com seria la 
banda sonora que marcaria els teus moments estel·lars i els de la teva generació? 
Aquesta proposta pot començar de manera individual per passar a la grupal o di-
rectament anar a la grupal.
Com a idea: repàs del record de la música des de nadons, si es tenen tradicions 
de cantar en moments de celebració, aniversari feliç, melodies de sèries que ens 
connecten amb les tardes a casa, etc. Cal tenir en compte la diversitat existent a les 
aules, tant per les singularitats de cada família com per les pròpies tradicions vincu-
lades al territori.
La presentació podria esdevenir un vídeo simulant un programa de ràdio en el qual 
es tractés aquesta temàtica i obrir la convocatòria de manera real a altres grups o 
instituts. Una altra opció podria ser la presentació de les melodies des d’un punt de 
vista informatiu, teatral, etc.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de secundària: 

• Àmbit lingüístic
 Comunicació oral
 Dimensió comprensió lectora
 Dimensió literatura

• Àmbit artístic
 Dimensió interpretació i producció
 Dimensió imaginació i creativitat
S’inclou aquest àmbit al crear produccions artístiques pròpies o expressar experièn-
cies i emocions a través de diferents mitjans artístics.


