OPTATIVA 2n ESO GUITARRA
INS Can Puig
(CONJUNT INSTRUMENTAL):
Període: (11 de maig - 17 de maig)
Deixo dos opcions (una no és necessita instrument i l'altra sí) per què tothom pugui
realitzar les tasques tinguin o no instrument a casa.
a) Comença l'activitat qualsevol dia de la setmana que et vagi bé.
b) No les facis totes de cop.
c) Anota les activitats, les dades i el treball que has fet en un document de text (word) i
quan acabis, ho envies al meu correu: rmonzo@xtec.cat
d) Podeu resoldre dubtes al meu correu durant la setmana. Horari d'exclusivitat a
l'assignatura (però podeu escriure'm durant tota la setmana). Dilluns 13.15 a 14h i
Dimecres 9.45 a 10.30h
------------------------------------OPCIÓ 1:

Aquesta setmana, llegirem una entrevista al traper LILDAMI, un dels nous joves artistes
que destaquen dins l'escena de música urbana catalana.

Aquí pots llegir i analitzar l'entrevista:
https://www.vilaweb.cat/noticies/lildami-entrevista-trap-catala-maleducats/

Resol aquestes preguntes:
1- Quins són els motius que en Lildami explica per desmarcar-se i no voler escriure lletres
violentes i masclistes?
2- Creus que la música urbana (trap, hip hop, barreja de reggaeton urbà és masclista? O
ho són tots els estils encara?
3- Des de quan LILDAMI es pot guanyar la vida amb la música? Trobes bé que deixés la
seva feina d'enginyer per rapejar?
4- Quina o quines són les teves cançons preferides de LILDAMI? El coneixies abans
d'aquesta entrevista? Com el vas conèixer per primer cop?
5- Coneixes més artistes de música urbana? Aconsella'n un o una i explica el perquè
t'agrada.

OPCIÓ 2:
La majoria d'alumnes d'optativa de guitarra m'heu respost que teniu un ukelele a casa.
És per això que intentarem aprendre l'instrument, o continuar aprenent, si l'havíeu tocat
durant el 1r trimestre o el curs passat.

1- Recordatori: Torna a visualitzar el vídeo tutorial dels acords més bàsics d'ukelele fet pel
nostre professor David Puertas:
https://www.youtube.com/watch?v=p6CzvfigRR0

2- Aquesta setmana, intentarem aprendre la cançó 'THE MOON SONG'.
És un tema de Karen O i Ezra Koenig, banda sonora de la pel·lícula HER, guanyadora
d'Oscars (us la recomano, la pel·lícula, explica la història de com un home s'enamora del
seu sistema operatiu de l'ordinador en un món on cada vegada hi ha menys relacions
socials cara a cara).
https://www.youtube.com/watch?v=7cTLzPIzjt8
3. Practica-la amb l'ukelele amb el següent tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=UrU18QhCCvw
4. Grava un audio amb el mòbil (NO VÍDEO) i envia'l a rmonzo@xtec.cat
Si no et surt encara, no passa res! mica en mica anirà sortint, no pateixis per res.

Últim dia d'entrega: dilluns 18 de maig a les 9h

