
Hola nois i noies.  

Adjunto activitats dels temes que hem començat. No oblideu signar els treballs! 

També  adjunto  enllaços de  cançons que estem treballant i d’altres que espere que us 

agradin. Podeu copiar o imprimir les partitures o fer les vostres pròpies anotacions. Quan 

tornem, farem una prova individual amb la flauta, teclats o guitarra d’aquestes cançons. Cal 

llegir els enunciats  i fer els exercicis indicats a les partitures. No oblideu signar els treballs! 

És important tocar totes les cançons tres o quatre vegades al dia, tots els dies, repetint 

lentament els passatges musicals que no us surtin bé.  

Recordeu que si cliqueu a Configuració – Velocitat de reproducció-   podreu alentir les cançons. 

Per últim, recordeu tenir cura de la higiene no compartint mai la flauta i aprofitant per netejar-

la amb sabó. 

P.D. L’alumnat de l’optativa de piano de 1r ESO segon quadrimestre ha d’enviar-me el més 

aviat possible les còpies de les redaccions de les sortides per la revista del centre, indicant el 

curs, el grup, el nom de qui ha fet la redacció i de qui l’ha copiada. 

Fins prompte i que tingueu sort! 

El professor de música 

Wladi 

“Que tinguem sort” (Lluís Llach)  

https://youtu.be/TAdDpAWzJtA 

Dansa dels bandolers  

https://youtu.be/YXMKji8vj1E 

El sortós lladre (adjunto partitura) 

https://www.youtube.com/watch?v=WXhzJlUkv4U 

 

https://youtu.be/TAdDpAWzJtA
https://youtu.be/YXMKji8vj1E
https://www.youtube.com/watch?v=WXhzJlUkv4U
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Hola nois i noies.  

Us adjuntem els enllaços de les cançons que estem treballant. Tot i que ens les hem d'aprendre 

totes de memòria, per la prova podreu tenir al davant partitures o les vostres pròpies 

anotacions.  

S’avaluaran individualment el primer dia que tornem a l'institut, primer les cançons que encara 

no hem fet la prova i, el temps restant, per qui vulgui repetir alguna per millorar nota.  

És important tocar totes les cançons tres o quatre vegades al dia, tots els dies, repetint 

lentament els passatges musicals que no ens surtin bé.  

Recordeu tenir cura de la higiene no compartint mai la flauta i aprofitant per netejar-la amb 

sabó. 

L’ alumnat de 2n C haurà d'enviar-me la redacció de la sortida via email, escanejada si ja 

l'han fet a mà, o amb word o pdf si encara no. Han d'explicar el viatge, el concert, la gincama 

i la valoració. 

Prego envieu aquest missatge al grup. 

Fins prompte i que tingueu sort! 

El professor de música 

Wladi 

“Que tinguem sort” (Lluís Llach) 

https://youtu.be/TAdDpAWzJtA 

"Canon"  (Johann Pachelbel) 

https://youtu.be/k_UAjH2_7Dk 

"Gaudeamus igitur" 

https://youtu.be/xKK_VM0Ul24 

"Una lluna a l’aigua" (Txarango) 

https://youtu.be/BeH2eH9iPw4 

 

https://youtu.be/TAdDpAWzJtA
https://youtu.be/k_UAjH2_7Dk
https://youtu.be/xKK_VM0Ul24


Hola nois i noies.  

Us adjuntem els enllaços de les cançons que estem treballant per al concert del 23 d’abril. Tot i 

que ens les hem d'aprendre totes de memòria, per la prova podreu tenir al davant partitures o 

les vostres pròpies anotacions.  S’avaluaran individualment el primer dia que tornem a 

l'institut.  

És important tocar amb els instruments que tingueu a l’abast, preferiblement guitarres o 

teclats, totes les cançons tres o quatre vegades al dia, tots els dies, repetint lentament els 

passatges musicals que no ens surtin bé. 

Teniu les notes i els acords de la cançó “El sortós lladre” a la partitura.  

Recordeu que si cliqueu a Configuració – Velocitat de reproducció-   podreu alentir les cançons. 

Fins prompte i que tingueu sort! 

El professor de música 

Wladi 

“Que tinguem sort” (Lluís Llach) 

https://youtu.be/TAdDpAWzJtA 

"Canon"  (Johann Pachelbel) 

https://youtu.be/wyT5DWoDjW0 

"Gaudeamus igitur" 

https://youtu.be/xKK_VM0Ul24 

"Una lluna a l’aigüa" (Txarango) 

https://youtu.be/M4aTxbmLktM 

“El sortós lladre” (tradicional) 

https://youtu.be/WXhzJlUkv4U 

Tutorial acords guitarra 

https://www.guitarraviva.com/tutoriales/acordes-basicos-guitarra-y-diagramas/ 

https://youtu.be/TAdDpAWzJtA
https://youtu.be/xKK_VM0Ul24
https://youtu.be/M4aTxbmLktM
https://youtu.be/WXhzJlUkv4U
https://www.guitarraviva.com/tutoriales/acordes-basicos-guitarra-y-diagramas/





