
 

 

 
 SUSPENSIÓ DE CLASSES PEL COVID-19   
 

RECOMANACIONS  DE  LA  MESTRA  D’EDUCACIÓ  MUSICAL. 
 
 
 

Primer que res voldria transmetre-vos que espere estigueu tots molt bé. Jo estic bé. 
Recordeu que heu de transmetre eixa alegria que teniu tots, i ajudar un poc en casa. 
 
No vaig a posar molts deures, però si alguna audició que podeu fer en família i que a mi 
m’agraden molt. 
Cadascú farà el que puga segons la seua situació familiar i personal,   NO s’agobieu!!. 
 
- La primera audició és: 

• Busquem en internet : Massatges de Damaris Gelabert. 
Tota la família asseguda a terra o cadires del revès, fem els massatges que practiquem en 
classe. 
És molt fàcil, el vídeo mostra com fer-ho. 
 
- La segona audició és: 

• Busquem en internet: https://youtu.be/vsnR4ZPvpfQ  La suite del Gran Cañón – 
Ferde Grofé. 

• Escoltem la suite amb els ulls tancats la primera vegada. 
• El segon dia escoltem mirant el paisatge si volem. 
• Comentem amb la família els instrument que sonen i com son. 
• També podem fer un dibuix conjunt entre tots els membre que vulguen participar. 
• Quan tornem al cole farem una exposició. 
• Els cursos de cinquè i sisè poden buscar que és una suite e informació sobre el lloc 

que va inspirar la suite, compositor, país ... 
 
- La tercera audició és: 

• Busquem en internet: https://youtu.be/FdDJpwSWH74    El Moldava- Smetana. 
• El Moldava és el riu que travessa entre altres ciutats, Praga. És la història del riu des 

de on naix fins que arriba a Praga. 
• És un poema simfònic. 
• Escoltem el poema amb els ulls tancats la primera vegada. 
• La segona vegada podem fixar-nos en els temps i la informació que detalle a 

continuació. 
                                    
               I-     00:01   Primer afluent.     
                                  Flauta, arpa. 
                                  Clarinets i cordes (violí, viola, violoncel i contrabaix). 
 

https://youtu.be/vsnR4ZPvpfQ
https://youtu.be/FdDJpwSWH74


 

 

               II-    00:57   Segon afluent. 
                                  Violoncels i triangle. 
               III-   02:43   Caça en el bosc. 
                                   Crescendo (cada vegada més fort). 
                                   Trompes, triangles, timbals. 
                IV-  03:39   Boda camperola. 
                                   Cordes. Acompanyades per trombons, flautes i triangle. 
                                   Decrescendo (cada vegada més fluix) de les cordes. 
                V-   05:13    Nit d’estiu. 
                                    Violins amb sordina, melodia màgica, suau. 
                                     Trompes, flautí i triangle. 
                VI-  08:04    Els ràpids de San Joan. 
                                    Tema del riu. Crescendo vent metall i percussió. Flautí. 
              VII-   10:10   Arribada a la ciutat de Praga. 
                                    Tota l’orquestra. Canvia la tonalitat. 
              VIII-   10:42  Castell de Vysehrad i eixida de Praga. 
                                    Vent metall, platerets, timbals. 
                                      
 

• Podem fer un dibuix del recorregut del riu i tot el que passa al seu voltant.   
• Quan tornem al cole farem una exposició. 
• Els cursos de cinquè i sisè poden buscar que és un poema simfònic e informació sobre 

Praga, compositor, país ... 
 
 
 
 
Espere vos agraden aquestes recomanacions. 
 
Fins prompte!!! 
 
 
Mónica Mut Alemany.    Mestra d’Educació Musical.   Pou de la Muntanya. 

 


