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prefaci

La sessió La Música ens Mou!  és una proposta que ofereix l’experiència de la recepció 
de música en directe a nens i nenes de Parvulari. És una proposta musical i didàctica 
organitzada conjuntament amb el PAME i l’Escola de Municipal de Música i Conservatori 
de Terrassa.

Aquesta proposta pretén assolir i expandir aquesta oferta musical destinada a futurs 
consumidors de l’oferta cultural i musical de la ciutat de Terrassa.

És una activitat que parteix de la simple idea d’iniciar als nens i nenes de la ciutat en el món 
de la música a través d’una experiència sensitiva.

Amb l’activitat La Música ens Mou! es pretén desenvolupar un espai per viure experiències 
sonores, un vehicle per a introduir continguts musicals bàsics i descobrir nous espais 
sonors.

Aquestes sessions estaran realitzades per professors de l’Escola de Música i el 
Conservatori.

La Música ens Mou! consisteix en iniciar a la canalla de cinc anys en la música a través 
d’un repertori de cançons seleccionades i a través dels intruments.

Equip La Música ens Mou! 2013
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Amb la sessió La Música ens Mou! 2013 proposem la idea d’elaborar una recepta musical 
utilitzant com a ingredients les cançons (contingut de la sessió) i els diferents tímbres 
sonors (presentació dels diferents instruments) per tal d’evitar una actitud passiva i estàtica 
dels nens i nenes. 

Els nens participaran en la sessió observant - mitjançant el reconeixement dels instruments; 
escoltant - la interpretació dels músics; tocant - algun objecte a manera de percussió 
petita o percutint amb diferents parts del cos; movent-se - amb moviment organitzat com 
a dansa o petites marxes o moviment lliure a partir d’una proposta musical; cantant - 
interpretant les cançons proposades; i finalment, expressant la seva creativitat a través de 
l’expressió gràfica a partir de l’audició.

introducció

continguts i objectius 

L’objectiu de la sessió és introduir continguts de l’àrea de la música o del llenguatge musical 
amb la presentació dels instruments musicals i introduïnt conceptes musicals bàsics.

Definir la sessió entorn la música: la música com a experiència sensitiva i perceptiva del 
so; la música com a forma o manera de comunicació; la música com a forma organitzativa 
del pensament – el llenguatge verbal, el gest i la imatge com a suports de la música i no a 
l’inrevés.

I finalment, fomentar la participació activa en el fet musical, principalment a través del cant, 
la dansa i l’audició.

La presentació d’aquests objectius serà a través de músiques i cançons.

Els continguts de l’àrea del llenguatge musical que es treballaran a la sessió són els que 
estan relacionats amb:

1. les qualitats del so: llarg – curt; fort – suau i agut – greu
2. els termes musicals: notes i ritmes
3. la classificació dels instruments: instruments de vent, de corda fregada, de percussió 
i de tecla 
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vocabulari  musical 

Un dels objectius de la sessió és fomentar l’ús de termes propis del vocabulari musical. 
Induir als nens i a les nenes a adquirir-lo i a usar-lo. El llenguatge verbal ha de contribuir a 
millorar l’audició i l’expressió musical, això imposa la necessitat de conèixer un vocabulari 
tècnic que defineix esdeveniments sonors.

Una de les dificultats del vocabulari musical és que exigeix una percepció i un 
reconeixement de l’esdeveniment sonor i musical que designa i normalment, aquests 
fenòmens són abstractes. Algunes activitats d’ensenyament-aprenentatge de la sessió han 
estat dissenyades amb la voluntat de reforçar aquest aprenentatge de paraules pròpies del 
llenguatge musical.

Aquesta abstracció, aquesta dificultat per establir relacions amb elements concrets del medi, 
representa en alguns casos dificultats a l’hora de definir-los amb precisió. Ens referim a 
aquells termes que són més fàcils de percebre i reconèixer, que d’explicar. Intentar explicar 
què és la música és una empresa prou complexa, que sovint sobrepassa l’àmbit de la 
filologia per arribar a la filosofia. Sent conscients d’aquesta problemàtica, hem considerat 
convenient, comentar-ne algunes paraules de les que més s’usaran a la sessió.

Música – La música és el món dels sons. Una música és una obra que no es pot veure ni 
es pot tocar, només es pot escoltar. Per fer música necessitem sons. Ens agrada pensar 
la música com un seguit d’esdeveniments sonors. Els músics juguen amb els sons a fer 
música.

Nota / notes – Les notes són sons determinats. Les notes deriven de la concepció del so 
com altures.

Ritmes – És un terme de definició complexa. L’ús que se’n farà a la sessió serà el d’esquemes 
rítmics, o sigui, grups de durades diferents. Els ritmes són el resultat d’agrupar sons de 
diferents durades. 

Instruments musicals – Els instruments musicals són les eines que utilitzen els músics per 
a fer sons. N’hi ha de diferents formes, mides i materials. A la sessió els hem classificat 
(agrupat) segons la manera com es produeix el so. Aquests grups reben el nom de famílies. 
Les famílies instrumentals són la família dels instruments de vent, de corda fregada i de 
teclat. Hem optat per usar una única etiqueta per agrupar els instruments de vent fusta i de 
vent metall per a no induir als nens i a les nenes a equívocs i complicacions que podrien 
sorgir entorn de la flauta travessera i el saxofon. 
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propostes didàctiques (I part)

Us proposem que com a treball previ a la sessió comenceu engrescant els nens i les nenes 
amb un treball senzill a partir de les fitxes i l’enregistrament que us adjuntem:

Us proposem de fer fotocòpies de les partitures pels alumnes perquè puguin pintar les 
il·lustracions, i alhora, es vagin familiaritzant amb l’escriptura musical (pentagrama, clau 
de sol, les notes al pentagrama, les figures rítmiques, línies de compassos). Pot ser un bon 
moment per anomenar tots aquests elements als alumnes.

Us proposem a continuació un seguit de propostes per treballar les cançons: 

Audició viva
Escoltar la versió de les cançons cantades pels nens del CD, o bé el mestre canta la 
cançó i els alumnes escolten. Es pot cantar diverses vegades i en diverses sessions de 
diferents maneres: amb diferents síl·labes (nu, la, da ba da…), xiulada, amb text…

Amb acompanyament 
El mestre canta i, a la vegada, acompanya lliurement la cançó amb el piano o algun 
instrument de percussió mentre els alumnes escolten. 

També hi ha l’opció d’escoltar la versió instrumental de la cançó del CD. Podem fer 
servir aquesta versió com a playback, per tal que els alumnes cantin amb independència 
la lletra de la cançó, i alhora es fixin en els instruments que fan la melodia i també 
l’acompanyament. En les diferents cançons, el clarinet o el violí interpreten la melodia 
principal, mentre l’altre realitza l’acompanyament.

Aquest treball de discriminació auditiva es pot reforçar amb imatges que mostrin el 
piano, l’instrument solista i l’instrument acompanyant.

És important també treballar l’estructura de l’arranjament. Totes les cançons, tant la versió 
cantada com el playback, estan formades d’una petita introducció que fa el piano amb 
un dels dos instruments acompanyants; seguidament comença la cançó, i si hi ha més 
d’una lletra, també està bé fixar-se en si hi ha o no un interludi instrumental entre estrofa 
i estrofa.

les cançons i els playbacks
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Per poder seguir els playbacks, aquí teniu un petit resum de la instrumentació:

És interessant parlar de les diferents textures musicals, del timbre dels instruments…

La lletra de les cançons > suggerim ensenyar la lletra de les cançons als alumnes de 
forma recitada (abans d’ensenyar la melodia), i si es vol, respectant la rítmica de la cançó 
acompanyats d’un instrument de percussió, tot marcant la pulsació. 

D’aquesta manera, ens assegurem que la lletra està ben apresa i després, cantar-ho serà 
més fàcil. Hem de tenir en compte que en algunes cançons, la lletra no és fàcil (xocolata, 
arròs…) i d’aquesta manera és segur que el dia de la sessió, els alumnes es sabran les 
cançons i podran disfrutar molt més de l’activitat.

les cançons cantades i els playbacks

UNA PLATA D’ENCIAM - Tracks 01 i 07
piano, clarinet i violí (melodia)

L’ARRÒS - Tracks 02 i 08
piano, violí i clarinet (melodia)

OLLES, OLLES - Tracks 03 i 09
piano, clarinet i violí (melodia)

JOC DE FER LA TRUITA - Tracks 04 i 10
piano, clarinet i violí (melodia)

JO TINC TRES POMES - Tracks 05 i 11
piano, violí i clarinet (melodia)

LA XOCOLATA - Tracks 06 i 12
piano, violí i clarinet (melodia)
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Una plata d’enciam
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Cançó de l’arròs
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Olles, olles de vi blanc
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Joc de fer la truita
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Jo tinc tres pomes
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Xocolata
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A continuació us proposem algunes activitats per treballar els diferents continguts que 
veureu posteriorment a la sessió, per tal que els alumnes es vagin familiaritzant amb tots 
ells. 

Cancó 01 “Una plata d’enciam”

 Aspectes a treballar:
 - el TIMBRE DEL VIOLÍ
 - CURT i LLARG 

 Tracks del CD
 - “Una plata d’enciam” Pizzicatto (curt) - Track 18
 - “Una plata d’enciam” Arquet (llarg) - Track 19

 Per facilitar l’explicació de l’instrument podeu utilitzar la fitxa de la pàgina 21

Cancó 02 “L’arròs”
 
 Aspectes a treballar:
 - el TIMBRE DEL CLARINET
 - FORT I FLUIX

 Track del CD
 - “L’arròs” (fort-fluix-fort) - Track 15

 
 Per facilitar l’explicació de l’instrument podeu utilitzar la fitxa de la pàgina 24

Cancó 04 “Olles, olles”

 Aspectes a treballar:
 - el TIMBRE DEL PIANO
 - AGUT I GREU

 Tracks del CD
 - “Olles, olles” (agut) - Track 13
 - “Olles, olles” (greu) - Track 14

 Per facilitar l’explicació de l’instrument podeu utilitzar la fitxa de la pàgina 19

propostes didàctiques (II part)

els continguts aplicats a les cançons
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Cancó 05 “Jo tinc tres pomes”

 Aspectes a treballar:
 - RÀPID I LENT

 Tracks del CD
 - “Jo tinc tres pomes” (ràpid) - Track 16
 - “Jo tinc tres pomes” (lent) - Track 17

Tema 20 “Tarantel·la”

 Aspectes a treballar:
 - LA PULSACIÓ
 - el TIMBRE DEL VIOLÍ

 Track 20 del CD

 
 Us proposem de fer una sèrie d’activitats amb els alumnes per tal que es vagin   
 familiaritzant amb la pulsació…

 - picar de mans la pulsació
 - caminar lliurement per la classe al ritme de la pulsació
 - asseguts tots en forma de rotllana, passar-nos un objecte seguint el ritme de la   
 pulsació 

Tema 21 “La simfonia del Rellotge - Mozart”

 Aspectes a treballar:
 - MÈTRICA: BINARI
 - el TIMBRE DEL CLARINET

 Track 21 del CD

 Us suggerim que sentiu la versió completa de la Simfonia de Rellotge de Mozart.
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Tema 22 “Vals: Mein Herr Marquis de R. Strauss””

 Aspectes a treballar:
 - MÈTRICA: TERNARI
 - el TIMBRE DEL PIANO

 Track 22 del CD

Temes 23 i 24 “Joc de paraules”

 Aspectes a treballar: 
 - LA RÍTMICA

 Tracks del CD:
 - “Joc de paraules” (picant el ritme) - Track 23
 - “Joc de paraules” (sense picar el ritme) - Track 24

Us proposem fer un joc rítmic basat en un joc de paraules relacionades amb el menjar. Les 
paraules són les següents: pa, coca i xocolata.

Les tres paraules, d’una, dues i quatre síl·labes, les podem relacionar directament amb les 
figures rítmiques de la negra, dues corxeres i quatre semicorxeres.

Es tracta doncs de fer endevinar als alumnes en quin ordre sonen les paraules… o 
simplement, preguntar-los (a mode d’endevinalla) - què els agradaria menjar?

És molt important fer l’activitat seguint una pulsació molt clara, i fent sobretot, l’exemple 
molt clar en quant a la subdivisió a 2 i a 4. Podem fer repetir les paraules als alumnes, ja 
que en les dues versions hi ha 4 pulsacions de silenci, entre ritme i ritme.

Posteriorment, podem escoltar les diferents combinacions, i en l’espai en silenci, fer cantar 
i picar les paraules.
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A continuació teniu les diferents frases rítmiques que sentireu al CD:

Finalment, us proposem de fer una ullada a aquesta web. Dins la secció de video, podreu 
veure un concert molt interessant... on els instruments són d’allò més originals!!

 
   http://www.gemueseorchester.org
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el piano

El piano és un instrument musical de corda percutida amb 88 tecles (aproximadament 7 
octaves, encara que pot variar segons models i èpoques) que es toquen amb els cinc dits 
de la mà i pedals que es pressionen amb els peus. 

Les tecles accionen un mecanisme de martells que colpegen les cordes, fent que aquestes 
produeixin so. Els pedals actuen sobre el mecanisme per a alterar qualitats del so: fer-lo 
més suau (pedal celeste) o anul·lant l’acció dels apagadors, fent que no es talli el so quan 
es deixen de pressionar les tecles (pedal de ressonància). 

El nom de piano ve de l’abreviatura del terme italià pianoforte,ja que aquest instrument, a 
diferència del clavicèmbal, podia sonar piano (fluix) o forte (fort). El pianoforte va ser un 
instrument inventat cap a l’any 1690 per l’italià Bartolomeo Cristofori.

El piano es construeix en dues modalitats principals. Una és el piano de cua i l’altre el piano 
vertical. Actualment també se’n construeixen d’electrònics.

1. Piano de cua: Es fabrica en diferents mides. El més gran és el piano de gran cua o 
piano de concert i té una considerable longitud, la qual cosa comporta una sonoritat 
adequada per a grans sales i auditoris. Les altres variants són més curtes, com el piano 
de tres quarts de cua, mitja cua, d’un quart de cua, o el més curt, el denominat “colí”. 
Els pianos de cua tenen una coberta que es pot obrir, per tal de projectar millor el so de 
la tapa harmònica cap a l’auditori.

2. Piano vertical: Constitueix una variant de menys sonoritat i més econòmica, adequada 
per a l’estudi, i es fabrica per col·locar-lo principalment en cases o aules on no hi ha 
espai per a un piano de cua.

3. Piano electrònic o teclat: Aparegut en la segona meitat del segle XX, no és pròpiament 
un piano (atès que no és un instrument de corda), malgrat que ha arribat a un grau 
de perfeccionament important quant a la seva semblança tímbrica i dinàmica amb els 
pianos acústics. A més, el teclat imita la resistència mecànica dels martells d’un piano 
acústic amb un mecanisme de contrapesos. De tota manera, el seu estat evolutiu no 
permet, encara, substituir el piano acústic.

Us proposem d’escoltar aquestes audicions que trobareu al CD 
per tal de sentir el timbre del piano i les diferents sonoritats que 
es poden aconseguir:

- Marxa Turca de Mozart (Track 25 del CD)

- Sonata num. 2 de John Cage (Track 26 del CD)

audicions suggerides:
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el piano
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El violí pertany a la família de la corda fregada (tots aquells instruments que fan vibrar 
les cordes mitjançant un arc) i n’és el més petit i agut. El violí té quatre cordes afinades 
per quintes: sol 3 , re 4 , la 4, mi 5. Originalment les cordes eren de budell, actualment 
poden ser de budell entorxat amb al·lumini, plata o acer, de fibres sintètiques entorxades, 
o metàl·liques amb o sense entorxat.

Parts del violí

Clavilles: 
Al mànec hi ha uns forats per ficar-hi les clavilles de banús, que serviran per tibar les 
cordes.

Batedor: 
A sobre del batedor trobem les cordes (tensades) i és el lloc on el violinista col·loca els 
dits pressionant les cordes.

Pont: 
Dret sota les cordes, el pont transmet les vibracions a la taula harmònica.

Ànima:
És una petit barra de fusta que es col·loca entre les tapes superior i inferior, més o menys 
a sota del pont. L’anima té dues funcions bàsiques: proporcionar la solidesa necessària 
per a que l’instrument pugui suportar l’enorme tensió a la que el sotmeten les cordes, i 
comunicar les vibracions que el pont transmet a la tapa superior, a la resta de la caixa 
de ressonància, per amplificar el so.

Afinadors: 
Les cordes es lliguen a les clavilles, passen per sobre del batedor fins arribar al pont i 
finalment s’enganxen als afinadors, els quals permeten tensar o destensar les cordes 
(amb menys força que amb les clavilles). Per tant el violinista pot afinar amb més facilitat 
el violí utilitzant els afinadors.

el violí
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Us proposem d’escoltar aquestes audicions que trobareu al CD 
per treballar el LLARG i el CURT relacionant-lo amb els diferents 
sons i timbres del violí.

- Meditació de Thais, de Jules Massanet (Track 27 del CD)

- Pizzicato polka, de Johann Strauss (Track 28 del CD)

audicions suggerides:

Mentonera (i botó): 
La mentonera o barbada és una peça de fusta amb disseny més o menys ergonòmic, 
destinada a facilitar el suport de l’instrument entre la clavícula i la mandíbula.

Cordes: 
Les cordes, fetes de budells de cabra, d’acer... vibren i emeten uns sons que el cos de 
l’instrument captura i amplifica

Arquet: 
L’arquet és un bastonet al qual es lliga una llarga metxa de crineres de cavall.
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el violí
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El clarinet és un instrument de vent-fusta i dins d’aquesta família, juntament amb el saxòfon,  
pertany als instruments de canya simple.

El clarinet té forma cilíndrica i s’eixampla en l’extrem de la campana.

El seu material sol ser fusta de banús però actualment també se’n fabriquen de resina o de 
plàstic. A part també n’existeixen d’altres materials com el ferro.

Parts del clarinet

Embocadura i barrilet:
L’embocadura serveix per fixar la canya mitjançant l’abraçadera i per col·locar la boca 
per poder bufar i produir el so. El barrilet és una petita part cilíndrica que enllaça  
l’embocadura amb el cos superior i es fa servir per afinar millor.

Cos superior i cos inferior: 
Aquesta part del clarinet està en voltada per un sistema de claus que permet modificar 
el so i poder fer diferents notes.

Campana:
La campana és la part final del clarinet on s’eixampla per poder tenir un millor so.

Us proposem d’escoltar aquestes dues obres on el clarinet és 
el solista de dos estils musicals molt diferents: l’estil clàssic i 
l’estil de jazz.

- Allegro - Concert K622 de Mozart  (Track 29 del CD)

- Concert per clarinet - Artie Shaw (Track 30 del CD)

audicions suggerides:

el clarinet
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el clarinet



Terrassa, 2013


