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So/silenci

ACTIVITATS

Presentar la cançó Bon dia; aprendre-la i cantar-la.

Explicar el conte El rei del silenci.*

Escoltar i fer sons i silenci: amb un instrument musical,
amb el cos, amb objectes, i posteriorment, després
d’haver explicat el conte, jugar al joc presentat a partir
d’aquest conte.*

Presentar els cartells de so i silenci. Manipular i classifi-
car objectes segons si, en moure’ls, produeixen so o no
en produeixen (silenci).

Jugar a fer sèries (so/silenci/so/silenci).

Observar la representació gràfica del so i del silenci.
Recordar i cantar la cançó Bon dia i localitzar en el
full aquells elements que hi fan referència (sol, oce-
llets). Posteriorment manipular objectes com els del
full i parlar sobre els que, en moure’ls, fan un so i els
que no en fan cap (silenci).

Enganxar en cada quadre un adhesiu de so o de silen-
ci, segons correspongui.

INDICACIONS

Full d’adhesius.
CD de l’alumne.
Material d’aula: cançoner i cartells de so i silenci.
* Vegeu la Proposta didàctica.
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Bon dia

Bon dia, dia,
bon dia, sol,
bon dia, ocellets,
bon dia a tothom.

Popular
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So/silenci. El triangle

ACTIVITATS

Presentar la dansa Roda, moliner* i ballar-la.

Presentar el triangle. Podem fer preguntes com ara
aquestes: Com se’n diu d’aquest instrument? Per a què
serveix? De què està fet? Com s’agafa? Com ens agra-
da que soni?…

Determinar i experimentar tres maneres diferents de
tocar el triangle: amb un sol cop per fer un so llarg,
cops curts per fer sons curts, o bé tocant alternativa-
ment els tres costats interns i anar rodant. Fer adonar
els infants que el silenci també és música i que, si no
toquem el triangle, també el podrem escoltar.

Moure’s per l’aula segons determini el so del triangle:
cops llargs, fer passes llargues; tocar-lo rodant, moure
tot el cos; deixar de tocar (silenci), aturar-se; cops curts,
caminar de puntetes.

Recordar la representació gràfica del so i la del silenci.
Escriure una combinació de so i silenci a la pissarra i
demanar als infants que la interpretin amb el triangle.

Observar les imatges del full i interpretar amb el
triangle la lectura proposada. 

Inventar-se dues composicions de so i silenci.
Enganxar, en el lloc corresponent, les representacions
gràfiques del so i del silenci, del full d’adhesius, per
representar aquestes composicions. Després interpre-
tar-les.

INDICACIONS

Full d’adhesius.
CD de l’alumne.
Material d’aula: cançoner i cartells d’instruments (trian-
gle).
* Vegeu la Proposta didàctica.
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Estructura

ACTIVITATS

Presentar i escoltar la cançó M’agrada la tardor.
Aprendre-la i cantar-la.

Representar amb moviment i amb materials (fulls de
paper, fulles seques…) l’estructura ABA de la cançó.*

Observar les il·lustracions i constatar l’estructura i els
moviments representats. Tornar a escoltar la cançó 
i cantar-la tot assenyalant en el full la part A o B
segons correspongui.

Pintar les fulles de color groc, vermell i marró.

Fer adonar els infants del llenguatge musical present
en el full (partitura).

Escoltar el «larghetto» de l’audició Les petits riens, de
W. A. Mozart. Seguir el discurs musical a partir de 
l’observació del seu esquema i captar-ne l’estructura
ABA.*

INDICACIONS

CD de l’alumne.
Material d’aula: cançoner, fotografies d’autors 
(W. A. Mozart) i musicograma.
* Vegeu la Proposta didàctica.

M’agrada la tardor 

M’agrada la tardor
perquè els arbres es despullen.
M’agrada la tardor,
virondeta, virondó.

Groc, groc, groc, groc, groc, groc,
grogues i seques són les fulles,
groc, groc, groc, groc, groc, groc,
grogues, vermelles i marró.

M’agrada la tardor
perquè els arbres es despullen.
M’agrada la tardor,
virondeta, virondó.
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