Alumnes del PFI - IFE
Propostes d’activitats musicals:
La següent proposta didàctica està orientada a l’alumnat de l’IFE, amb l’objectiu
de fer passar una estona entretinguda i alhora divertida. Des de diferents
àmbits com són: l’audició, el cant, la lectura i el coneixement.

Recorda abans de començar has de saber:

1. Comença per l’activitat que vulguis.
2. No les facis totes de cop.
3. 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:
mfranc39@xtec.cat
4. Qualsevol dubte també pots fer-lo arribar per correu electrònic.

Activitats:
1. Endevinalla musical:
Sóc de fusta i els meus nervis
a tothom fan bellugar
quan se’m posen a la falda
i em comencen a gratar.
Qui sóc ? ................................................

2. Pràctica musical:
Pica amb les mans, amb els peus o bé utilitza qualsevol estri però sobre tot,
no deixis de seguir el ritme de la següent composició!
Fes un clic

https://youtu.be/Wk43IDUQmTk

3. L’ Audició que he triat per a vosaltres:
A la cova del Rei de la Muntanya és un fragment de la música orquestral
anomenat, Peer Gynt composta per Edvard Grieg. Es va estrenar a Oslo, el
24 de febrer de 1876 per a una obra teatral. Encara que l'execució del
fragment complet només dura dos minuts la seva música és molt i molt
coneguda.

Escolta-la

4. Sabies que,...:

https://youtu.be/XTXNqfUWT5E

Breu lectura d’un compositor, grup de música,

cantautor,..
El fragment “A la cova del rei de la muntanya”, de l’obra Peer Gynt, va ser
utilitzat el 1931 en la pel·lícula “M, un assassí entre nosaltres”.
En un moment determinat d’aquesta pel·lícula, a una nena petita,
anomenada Elsie Beckmann, li compren un globus. El venedor era cec i
xiulava fortament el tema anomenat “A la cova del Rei de la Muntanya” per
Edvard Grieg. Descobrim poc després que Elsie ha estat assassinada.
Sorprenent anirem escoltant la melodia més endavant a la pel·lícula, ja
que se'ns recorda la seva presència de la petita i se'ns diu que està a
prop, encara que no sigui visible.

Aquesta activitat la pots fer o no! No és obligatòria,..
I si et ve de gust, la pots fer amb l’ajut d’un familiar.
Podem afirmar que:
L’ ús d’aquest fragment musical en la pel·lícula es defineix com un leitmotiv ?
Abans de respondre, Si o No i justificar la resposta, cerca el significat de la
paraula “Leitmotiv”.

5. Karaoke virtual: Proposta de cançó que us proposo escoltar i cantar.
https://youtu.be/qq3hAC0mf7w
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