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MÚSICA 5È 

Hola a tots i totes,  

A continuació vos propose una serie d’activitats que poden fer per a seguir practicant 

ritmes, aprenent cançons, ballant i sobretot disfrutar de la música.  

SCAPE ROOM HISTÒRIA DE LA MÚSICA 
 

Repassem el que hem vist de la historia de la música a través d’aquest joc o scape room. 
 
https://view.genial.ly/5e7483af743ed8103279653e 

 

ESCOLTEM MÚSICA 

MÚSICA EN 8D : una experiència auditiva única, només cal que vos poseu els auriculars 
(imprescindible) i escolteu algunes cançons d’aquesta llista de reproducció de 
YouTube. Es tracta d’àudios creats amb l’anomenada “Tecnologia 8D” , i produeix un 
efecte sorprenent, doncs escoltaràs la cançó dins el teu cap i et donarà la sensació que 
es va movent. Com vos dèiem, és imprescindible que utilitzeu auriculars per apreciar 
els efectes d’aquest experiment sensorial. També vos recomanem que aprofiteu per 
tancar els ulls i relaxar-vos, segur que se vos desperta la imaginació. Si quan acabeu 
d’escoltar la cançó, recordeu allò que vos heu imaginat, dibuixeu-ho, segur que 
descobrireu molt sobre la vostra ment i emocions. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lnezh5wQQQ4&list=PLPgtVYHa63B7vkXY4aJtVBkkp6bo_
T4wJ&index=1  

 

CONCERT VENT METALLS : Concert a càrrec del quintet de metalls Spanish Brass, grup de la 
terreta. Disfrutem amb la música i repassem els instruments de la família del vent metall.  
Espectacle didàctic.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uYQ1VcD66Qs  
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CONCERTS: l’Orquestra Filharmònica de Berlin obre el seu espai digital i ofereix 
gratuïtament el seu contingut. Dediqueu una estoneta a escoltar aquesta meravella 
d’orquestra.  
 
https://www.digitalconcerthall.com/es/home 
 
Escola Valenciana ha publicat "La gira" , el disc de la música en valencià amb cantants i 
grups com El Diluvi, La Fúmiga, La Trocamba Matanusca, Miquel Gil, Aljub, Mireia Vives 
i Borja Penalba... no vos el podeu perdre! 
 
https://escolavalenciana.bandcamp.com/ 
 

També podem aprofitar per buscar i descobrir grups de música i cantants que igual no 
coneixem. Vos fem algunes propostes perquè investigueu per YouTube i Spotify, segur 
que trobeu música molt interessant: 
 

El Diluvi, Aspencat, Txarango, Mireia Vives i Borja Penalba, Carles Dénia, 
Auxili Obrint Pas,  Els Amics de les Arts, Manel,  Atzukak, Atzembla, Gener, Manu 
Guix,      La Fúmiga,  Ramonets,  Dani Miquel, Pep “Botifarra”, Pau Alabajos, Zoo, 
Blaumut, Guillem Roma, El Catarres i  Mo’roots.  
 
 

JOCS MUSICALS – CREEM LA NOSTRA MÚSICA 
 

 Un fum d’aplicacions web de google on podem experimentar i crear la nostra música o 
ritme  

 
https://musiclab.chromeexperiments.com/ 
 

 Incredibox , un joc molt entretingut que ens permet crear ritmes de tot tipus i 
experimentar amb diferents timbres, intensitats i velocitats: 
 
https://www.incredibox.com/  
 

 BobbyMcferrin : A la pàgina de Bobby Mcferrin teniu un espai on podreu jugar 
amb dos cançons gravades per ell per pistes. Podeu fer les vostres creacions 
partint del què us dona ell. 
 
http://bobbymcferrin.com/sing-and-play-with-bobby/  

 

 KORG iKaossilator . Una app que convertirà el teu dispositiu en un sintetitzador 
amb el que podràs experimentar i convertir-te en un Dj. La podeu trobar als 
App Store dels vostres dispositius. 
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