Activitat musical 1 - 1r d’ESO
en el període de confinament
14 d'abril
La feina s'ha de lliurar per mail fins el 21 d'abril
Abans de començar a treballar has de saber:
1.
2.
3.
4.

Fes les activitats dins de l’horari de classe o quan et vagi bé.
No les facis totes de cop.
Comença per l’activitat que vulguis.
Anota les activitats, les dades, les “cerques”, els treballs en un document
de text (Word), i quan acabis totes les activitats envia-me-les al correu
electrònic:
dpuertas@iescanpuig.com (grups A i B) – o
mfranc39@xtec.cat – grups C i D
5. Qualsevol dubte també pots fer-lo arribar per correu electrònic.

•

Activitat d’Audicions Musicals.

1. Accedeix a l’enllaç:
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/musica/audicio/v-orquestrada/
2. Escolta amb atenció els 3 o 4 primers minuts de cada audició: a) Vídeo de la
banda; b) Orquestra de corda; c) Concert de l’orquestra simfònica.
3. Respon:
Quines diferències observes en les tres audicions ?

4. Completa:

Vídeo de la banda
Famílies
d’instruments

Orquestra de corda

Orquestra simfònica

•

Activitat d’Interpretació Musical.

1. Saps que el professorat de Can Puig vam gravar una cançó conjuntament
des de casa? Aquí la tens:
https://www.youtube.com/watch?v=xYNx54vQDm8
2. Vols que intentem fer-ne un amb l'Himne de l'Alegria de Beethoven? Has de
fer un video com aquest (gravat amb el telèfon vertical) que ha fet el David:
https://youtu.be/-vaEq_7Tf78

Grava't un video-selfie (en vertical) cantant l'Himne de l'alegria mentre amb els
cascos escoltes aquesta base de piano. Si et va millor gravar-lo mentre
escoltes l'altre vídeo, en el que canta el David, endavant:
https://youtu.be/2wivoCFfabg

Aquí tens la lletra:
Joia que ets dels déus guspira
generada dalt del cel
vent de foc el pit respira
sota els plecs del teu sant vel.

Si ajuntar-se els cors demanen
que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.
Si ajuntar-se...

Envia el vídeo a dpuertas@iescanpuig.com - grups A i B
o mfranc39@xtec.cat – grups C i D
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