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Aquest curs a la nostra escola hem investigat diferents 
temes al voltant de La Música i la Dansa. En aquesta re-
vista fem un recull d’algunes de les activitats que hem 
fet.

Al “Descobrim” podreu trobar totes aquelles informa-
cions de museus, persones i entitats que han guiat les 
nostres recerques. Destaquem el treball i visites realitza-
des al MNAC que ens han ajudat a conèixer Què diu l’art 
sobre la música i la dansa. A més a més, podeu veure en 
aquest apartat els temes que més ens han interessat a 
cada curs a través del Mapa de Recerca.

A “Investiguem” presentem una mostra de la investiga-
ció feta als nostres projectes, des de P3 fins a Sisè. 

I a “Compartim” gaudireu llegint els articles dels dife-
rents membres de la Comunitat Educativa, on alumnes, 
mestres, famílies i monitores expliquen les seves expe-
riències al voltant del tema.

PRESENTACIÓ

A “Investiguem”, us presentem una mostra dels aspec-
tes més interessants que hem descobert a les nostres 
recerques. 

Destaquem les entrevistes fetes a la ??de la Residència 
d’avis Mossèn Vidal i Aunós, i a Sara i Berta de l’asso-
ciació Up, llocs on la música i la dansa tenen un paper 
fonamental

I finalment, no us podeu perdre l’article fet pel nostre 
Patrimoni Convidat d’enguany, El Museu de la Música 
de Barcelona, que ens ha donat les eines per aprofundir 
més sobre aquest fascinant tema.

Com deia el músic i compositor Pau Casals “No es pot 
separar la música de la vida” i de la mateixa manera la 
música i la dansa forma part de la vida a l’escola, i així ho 
mostrem en aquesta revista. 

A gaudir-la!

5

DESCOBRIM

QUÈ DIU L’ART SOBRE LA MÚSICA I LA DANSA?

Fig 1: Maestro de la conquista de Mallorca. Detall de les pintures murals de 
la Conquesta de Mallorca (1285-1290). Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Fig 2: Anònim.Tauleta d’enteixinat amb escenes de galanteig (Cap al 1300).
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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La música i la dansa apareixen representades en les arts 
plàstiques i visuals des de la prehistòria. 

Algunes de les obres de la col·lecció del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya en són un exemple:

Ja a l’Edat Mitjana, a l’obra La Conquesta de Mallorca 
(segle XIII) hi podem veure la representació d’uns anafils 

(trompetes), que tenien un ús militar. (fig. 1)

Els trobadors (compositors i poetes) i els joglars (in-
tèrprets) utilitzaven danses i cançons per narrar escenes 
d’amor. Fixeu-vos en la imatge que apareix en un frag-
ment d’un sostre de fusta d’una casa de l’època: hi veiem 
representada una dona ballant i un músic que toca el 
flabiol i la pandereta mentre una parella festeja. (fig. 2)
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sentar-se acompanyada d’angelets músics i cors celes-
tials. A través d’aquestes obres podem saber com eren i 
com es tocaven els  instruments de l’època com l’orgue 

de gemecs acompanyats d’instruments de percussió per 

adaptar-se a la nova moda de l’època. 

Els artistes del Renaixement (segles XV-XVI), inspi-
rant-se en la Grècia i Roma clàssiques, representaven 
mites i al·legories en els que la música i la dansa també 

veure com el déu grec Pan toca un instrument per seduir 
a la ninfa Siringa, aquesta fuig i es transforma en canyes 

Fig 3: Ramon de Mur. Mare de Déu de la Llet 
(Cap a 1415-1425). Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Fig 4: Giovanni Agostino da Lodi (Pseudo-Boccaccino).
Pan i Siringa (Cap a 1515). Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Fig 5: Siringa o Flauta de Pan. (Museu de la Música)

7

DESCOBRIM

Fig 7: Alfred Sohon-Rethel. Detall d’un teatre de París (1904).
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Fig 6: Giandomenico Tiepolo. El Minuet (1756). Museu Nacional d’Art de Catalunya.

En aquesta època, la Mare de Déu acostumava a repre-
sentar-se acompanyada d’angelets músics i cors celes-
tials. A través d’aquestes obres podem saber com eren 
i com es tocaven els instruments de l’època, com ara 
l’orgue portàtil, l’arpa, el llaüt, el saltiri, la viola o la flau-
ta. (fig.3)

A final de l’Edat Mitjana trobem més instruments de 
vent: trombes, trompetes, tubes, flautes, gaites i sacs de 
gemecs, acompanyats d’instruments de percussió per 
adaptar-se a la nova moda de l’època. 

Els artistes del Renaixement (segles XV-XVI), inspi-
rant-se en la Grècia i la Roma clàssiques, representaven 

Museu de la Música de Barcelona
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mites i al·legories en els quals la música i la dansa també 
eren presents. A la pintura Pan i Siringa (fig. 4) podem 
veure com el déu grec Pan toca un instrument per se-
duir la nimfa Siringa, però aquesta fuig i es transforma en 
canyes per protegir-se. D’aquestes canyes, Pan en va fer 
un instrument anomenat siringa o flauta de Pan. (fig. 5)

L’art ens ajuda a veure que la música i la dansa no sem-
pre han estat a l’abast de tothom. Fins i tot hi havia dan-
ses, com el minuet, que només ballaven els nobles (fig.6). 
En canvi, les danses i músiques tradicionals eren prac-
ticades per les classes populars en dates assenyalades 
com el Carnaval, les festes majors i altres celebracions. 
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En aquesta època hi va haver molts artistes que van dis-
senyar uns cartells ben vistosos per anunciar els especta-
cles i les festes on la música i la dansa eren protagonistes 

El ballet clàssic es va originar al segle XV a Itàlia i en-

cara avui dia es fan espectacles. Al museu podeu trobar 
ballarines de diferents estils representades per escultor 

per reivindicar un moviment més lliure que facilitava 

9

DESCOBRIM

A principi del segle XX trobem representacions de balls 
i espectacles als teatres, cafès i cabarets de París. Tot i que 
alguns teatres quedaven reservats a la burgesia, els caba-
rets tenien un gran èxit entre la classe treballadora. (fig. 7)

En aquesta època hi va haver molts artistes que van dis-
senyar uns cartells ben vistosos per anunciar els espectacles 

i les festes on la música i la dansa eren protagonistes. (fig. 8)

El ballet clàssic es va originar al segle XV a Itàlia i enca-
ra avui es fan espectacles. Al museu podeu trobar balla-
rines de diferents estils representades per l’escultor Pau 
Gargallo. (fig. 9)

Fig 8: Ramon Casas. Atelier Casas & Utrillo (1898). 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Fig 9: Pablo Gargallo. Gran ballarina (1929). Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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En aquesta època hi va haver molts artistes que van dis-
senyar uns cartells ben vistosos per anunciar els especta-
cles i les festes on la música i la dansa eren protagonistes 

El ballet clàssic es va originar al segle XV a Itàlia i en-

cara avui dia es fan espectacles. Al museu podeu trobar 
ballarines de diferents estils representades per escultor 

per reivindicar un moviment més lliure que facilitava 

9

DESCOBRIM

A final del segle XIX va aparèixer la dansa moderna 
per reivindicar un moviment més lliure que facilitava 
l’expressió de les emocions. Isadora Duncan en fou una 
gran impulsora i l’artista Josep Clarà la va dibuixar en 
moviment. (fig. 10)

Tant la pintura com la fotografia van ajudar els artistes 
viatgers a representar instruments tradicionals d’altres 
països, com és el cas de L’home del guinbri (fig. 11).

Un any més, veiem com l’art és un bon testimoni de la 
història.

Ainara Díaz Cots

FIg 10: Josep Clarà. Isadora Duncan. Marxa militar de Schubert (1919). 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Fig 11. Claudi Carbonell. L’home del guinbri (1920). 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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DESCOBRIM

“El món sense música seria un error.” 
Friedrich Nietzsche. Em fa sentir lliure i m‛ajuda 

a fer tot allò que vull.

Quan ballo em sento millor.

APRENEM A TREBALLAR AMB L’ART I LES EMOCIONS

11

La música ha estat un vehicle privilegiat al llarg de la 
història que ha acompanyat l’esser humà des dels seus 
orígens. De la mateixa manera, el llenguatge oral és una 
eina que ens serveix per comunicar i expressar allò més 
íntim.

També la música és un mitjà de socialització. Cada cultu-
ra té diferents formes de manifestació musical. La música 
popular surt directament i espontàniament de l’ànima de 
qui la interpreta o escolta, i d’aquesta forma s’expressen 
emocions i sentiments. Aquestes manifestacions musicals 
són capaces d’expressar, provocar i, fins i tot, contagiar 
emocions diverses: alegria, por, tristesa..., igual com els 
pintors ho fan també a través de les seves creacions.

Tant la formació que estem fent els mestres sobre les 
emocions com el nostre projecte d’aquest curs, La Mú-
sica i la Dansa, ens serveixen de vehicle per ajudar els 
alumnes a expressar les seves emocions. 

I a tu, què et fa sentir, la música?

Hi ha músiques que 

mai havia escoltat

Fins i tot jugar a futbol 
és com un ball.
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DESCOBRIM

MAPA DE RECERCA
A BALLAR I A CANTAR!

La música i la dansa ens acompanyen al llarg d’aquest 
curs, posant ritme i alegria al nostre dia a dia.

Per una banda, l’interès que sentim per la música ha fet 
que l’alumnat de  P3  vulgui saber com es toca el piano 
i com és per dins aquest. El món de la percussió ha fet 
que  P4  s’interessi pels tabals i,  P5 , volen descobrir una 
altra manera de vibrar: fent música amb el cos. Sembla 
que els instruments han despertat la curiositat, és així 
com la classe de  1r  ha escollit el nom de “les guitarres” 
i volen saber-ho tot sobre aquest instrument. I, els de  
5è, han volgut investigar l’evolució dels instruments al 
llarg de la història.

Per altra banda, la dansa també ha estat protagonista. 
Els de  2n , volen conèixer quin ús en fem i el motiu pel 
qual existeixen danses diferents. El grup de  3r  se centra 
concretament en les tradicionals i en les músiques que les 
acompanyen. Un dels balls que més furor està causant en 
els darrers temps és el swing i,  4t , ens ho farà descobrir. 
Per acabar,  6è  mostra sensibilitat en saber com viuen la 
música i la dansa les persones amb discapacitat.

Apa, que comenci la gresca! Ballem i cantem junts 
aquest curs!

 P3 

 4t 

 1r 

13

 P4   P5 

 5è  6è  

 2n  3r  
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INVESTIGUEM

Als nens i nenes de la classe de P3 ens apasiona la mú-
sica dels pianos, és per això que el nostre primer curs a 
l’escola hem decidit ser els pianistes i aprendre moltís-
sim al voltant d’aquest instrument.

Buscant obres musicals que es toquen amb piano, hem 
conegut un pianista japonés, que és músic i composi-

tor (això vol dir que inventa les seves pròpies obres). Es 
diu Yiruma i ha composat diferents peces com ara River 

. Escoltant la seva música hem après que els 
pianistes toquen les tecles del piano amb els seus dits, 
quan toquen una tecla s’escolta un so que es diu nota 
musical i també hem après que poden tocar lent o ràpid. 

P3

 PINTEM LA MÚSICA DEL PIANO!

15

La nostra activitat preferida és pintar la música que es-
coltem quan sona un piano. Primer escoltem la música 
amb molta atenció i amb els ulls tancats imaginem al 
nostre cap diferents colors. Compartim amb la resta de 
companys i companyes els que hem pensat, preparem 
aquestos colors i els nostres dits per a pintar perquè al 

començar de nou la música les nostres mans es posen 
en acció.

Aquí teniu diferents mostres d’aquest moment màgic. 
Podeu probar-ho a casa, és fantàstic de fer! Esperem que 
us agradi!

Als nens i nenes de la classe de P3 ens apassiona la 
música dels pianos. És per això que, en el nostre primer 
curs a l’escola, hem decidit ser els pianistes i aprendre 
moltíssim al voltant d’aquest instrument.

Buscant obres musicals que es toquen amb piano, hem 
conegut un pianista japonès, que és músic i compositor 

(això vol dir que inventa les seves pròpies obres). Es diu 
Yiruma i ha compost diferents peces com ara River flows 
in you. Escoltant la seva música hem après que els pianis-
tes toquen les tecles del piano amb els seus dits. Quan 
toquen una tecla, s’escolta un so que es diu nota musi-
cal, i també hem après que poden tocar lent o ràpid. 
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nostre cap diferents colors. Compartim amb la resta de 
companys i companyes els que hem pensat, i preparem 
aquests colors i els nostres dits per pintar perquè, en co-

mençar de nou la música, les nostres mans es posin en 
acció.

Aquí teniu diferents mostres d’aquest moment màgic. 
Podeu provar-ho a casa, és fantàstic de fer! Esperem que 
us agradi!

dansa i musica.indd   15 15/6/18   15:06



16

INVESTIGUEM

A la classe dels pintors i les pintores hem volgut veure 
el so i per això hem realitzat dos experiments.

Voleu saber quins?

P4

  SABEU QUE EL SO ES POT  VEURE?

1 Cobrir les taules del paper 
d’embalar

2 Distribuir les llaunes per 
sobre del paper

3 Posar pintura de diferents 
colors en la part superior de les 
llaunes

4 Començar a tocar 
amb les baquetes

Resultat Final: una obra d’art plena d’esquitxos amb 
l’energia d’un moment en el que els nens i les nenes han jugat 
i experimentat diferents sensacions amb el so, el moviment i 
la pintura. Un divertit procés creatiu!

A COP DE TAMBOR!

Per dur a terme aquest experiment és 

necessari:

Un tambor que es pugui tacar o unes llaunes

Paper d’embalar blanc

Baquetes (o bastons o pals per picar)

Pintura de diferents colors

1

2

3

17

Tocar el tambor amb les baquetes molt fort just al 
costat del recipient i observar que li passa al sucre.

Segons els nens EL SUCRE BALLA!!!!

Amb l’ajuda del paper de 
diari evoquem el sucre de 

Tapar el recipient amb el 

pollastre al voltant per 
deixar-ho ben tensat

Tenyir el sucre amb els 
guixos de colors sobre del 
paper de diari

DOLÇA DANSAPer aquest experiment una mica més 
Un recipient  transparent i rodó

Film de cuina
Una goma de  pollastre

Sucre
Guix de colors
Paper de diari
Tambor i baquetes

1

2

3

4

Hem descobert que dins del nostre cos alguna cosa 
sona com un tambor: el nostre cor!

El grup de música Els Catarres també ho expliquen a la 
seva cançó El teu cor és un tambor. 

(https://www.youtube.com/watch?v=5N7PWYpjxtE)
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tapar el recipient amb el 
film i posar una goma de 
pollastre al voltant per 
deixar-lo ben tensat.

 tenyir el sucre amb els 
guixos de colors sobre el 
paper de diari.

amb l’ajuda del paper de 
diari, aboquem el sucre de 
color a sobre del film.
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P5

  C
OS, RITME I ART

Aquest any la classe de les Pizzes hem volgut investigar 
els sons i ritmes que podríem fer amb el nostre cos.

Ens hem adonat que podíem fer música i crear ritmes 
fent cops i jugant amb les mans, els dits, els peus, el cos, 
la panxa, les costelles, la boca...

No tots els sons que fem amb el nostre cos són iguals. 
Poden ser més forts o suaus, aguts o greus, depenent de 
la part que fem servir i de la força que hi apliquem.

També hem descobert que quan fèiem aquesta música 
podíem inventar-nos moviments creant un ball.

Vam investigar i descobrir que hi ha artistes com el San-
ti Serratosa i la Mariona Castells (www.santiserratosa.com) 
que fan ritmes i balls fent servir el cos com a un instru-
ment de percussió. I nosaltres també ho vam provar...i 
ens va agradar moltíssim.

Després ens vam preguntar si podríem d’alguna mane-
ra plasmar el nostre moviment, la nostra dansa, en algun 
suport i si la podríem dibuixar o pintar com si fos una 
obra d’art.

 
 
 
Aleshores, ens vam fixar en les activitats de Segni Mossi 
(http://xurl.es/67nse) i ens vam adonar que podíem fer 
camins, sanefes, dibuixos sobre un paper, al terra o a la 
paret i que podíem després ballar aquests dibuixos.

Tothom va participar en aquesta experiència tan diver-
tida en la qual vam crear obres col·lectives súper interes-
sants.

19

A la classe de Les Pizzes ens agrada molt moure’ns, 
ballar i experimentar amb el nostre cos. Per això hem 
volgut investigar els sons i ritmes que podem fer amb ell.

Ens hem adonat que podem fer música i crear ritmes 
fent cops i jugant amb les mans, els dits, els peus, el cos, 
la panxa, les costelles, la boca...

No tots els sons que fem amb el nostre cos són iguals. 
Poden ser més forts o més suaus, aguts o greus, depe-
nent de la part que fem servir i de la força que hi apli-
quem.

Hem descobert que hi ha artistes com el Santi Serrato-
sa i la Mariona Castells (http://santiserratosa.com/home-
2/) que fan ritmes i balls utilitzant el cos com a instrument 
de percussió. Nosaltres també ho hem provat... i ens ha 
agradat moltíssim!

Després ens hem preguntat si podríem plasmar d’algu-
na manera el nostre moviment, la nostra dansa, en algun 
suport i si la podríem dibuixar o pintar com si fos una 
obra d’art.

Aleshores, ens hem fixat en les activitats de Segni Mossi 
(https://www.facebook.com/segnimossi/videos/133609 
1629805638/) i ens hem adonat que podem fer camins, 
sanefes, dibuixos... sobre un paper, al terra o a la paret, i 
que després podem ballar aquests dibuixos.

Us animem a experimentar-ho! És molt divertit!
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1r

 FEM NOSTRES ELS INSTRUMENTS!!!

21
20
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INVESTIGUEM

Aquest curs, a 2n ens encurioseix que hi hagi tantes 
danses i volem descobrir quin és el motiu que porta la 
gent a dansar. El pintor E. Degas, ha estat un referent per 
observar la dansa com a moviment físic. Hem analitzat 
ballarines de les seves obres, hem après a dibuixar el cos 
en moviment i hem creat ballarins en acció!

Però la música també genera un moviment interior a 
partir de les emocions que ens provoquen les seves me-
lodies diferents. Ho hem comprovat ballant en grup! A 
partir d’aquesta experiència, hem volgut imitar l’artista 

pinzell sobre el paper com ell. Hem plasmat emocions i 
pensaments de forma plàstica!
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Llavors, sembla que la necessitat de moure’s, d’expres-
sar i d’evolucionar de les persones, fan possible que la 
dansa sigui tant un gènere artístic com un canal de co-
municació. Així, inspirats per una col·lecció d’ombres xi-
neses de l’artista Ramon Casas, hem decidit utilitzar els 

ballarins que vam crear per narrar històries dansades. Vo-
lem expressar el moviment físic i artístic de la dansa com 
a ombra visible de les nostres emocions i inquietuds.

Què explicarien i com dansarien les vostres ombres?

Edgar Degas. El Foyer de la Danza en la Opera (1872). Musée d’Orsay París
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dansa sigui tant un gènere artístic com un canal de co-
municació. Així, inspirats per una col·lecció d’ombres xi-
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lem expressar el moviment físic i artístic de la dansa com 
a ombra visible de les nostres emocions i inquietuds.

Què explicarien i com dansarien les vostres ombres?

Aquest curs, a 2n ens encurioseix que hi hagi tantes 
danses i volem descobrir quin és el motiu que porta la 
gent a dansar. El pintor Edgar Degas ha estat un referent 
per observar la dansa com a moviment físic. Hem analit-
zat ballarines de les seves obres, hem après a dibuixar el 
cos en moviment i hem creat ballarins en acció!

Però la música també genera un moviment interior 
a partir de les emocions que ens provoquen les seves 
melodies diferents. Ho hem comprovat ballant en grup!  
A partir d’aquesta experiència, hem volgut imitar l’artis-
ta Vassili Kandinsky, escoltant diverses cançons i deixant 
fluir el pinzell sobre el paper, com ell. Hem plasmat  
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Pere Jiménez -Meifrén Carapals.
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emocions i pensaments de forma plàstica!

Llavors, sembla que la necessitat de moure’s, d’ex-
pressar i d’evolucionar de les persones fa possible que 
la dansa sigui tant un gènere artístic com un canal de 
comunicació. Així, inspirats per una col·lecció d’ombres 
xineses de l’artista Ramon Casas al Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, hem decidit utilitzar els ballarins que vam 
crear per narrar històries dansades. Volem expressar el 
moviment físic i artístic de la dansa com a ombra visible 
de les nostres emocions i inquietuds.

Què explicarien i com dansarien les vostres ombres?
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“La dansa ens ajuda a moure’ns millor”, afirma una 
alumna en referència al projecte d’enguany. Per aquest 
motiu, hem decidit crear els nostres propis passos de 
ball per a La nostra Dansa Basca. 

A partir de la realització d’un VTS de l’obra d’art Festa 
basca, de Darío de Regoyos, hem decidit crear els pas-
sos que pensem que interpreten les dansaires que es 
veuen al quadre. 

Primer hem escoltat diferents músiques per trobar la 
que millor podria acompanyar la dansa del quadre. Hem 
arribat a la conclusió que el tema musical “Mikel eta Loi-
naz”, de Dantza zati bat Idiazabalen, s’adapta més a les 
característiques de l’obra. 

Aquí teniu l’enllaç per escoltar aquesta música: https://
www.youtube.com/watch?v=y-UhSAJBm9E

Una vegada decidida la música, hem creat els nostres 
propis passos. Primer, amb la música de fons i per grups, 
hem ballat lliurement. Després, per grups hem ideat els 
nostres propis passos. Hem enganxat unes petjades nu-
merades al terra, ordenant-les de manera que, trepitjant 
al damunt, s’acabés imitant el moviment que volem re-
presentar. Finalment, hem unit tots els passos per acabar 
creant la dansa completa amb petjades, i li hem posat el 
títol de La nostra Dansa Basca.

Aquesta dansa es pot gaudir ballant-la al passadís del 
primer pis de l’escola. 
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Què tenen en comú el preludi, la samba i el swing? 
Ho hem descobert tot fent un taller al CaixaForum sobre 
aquest tipus de músiques i ens hem adonat que totes 
tenen un patró comú: les notes es repeteixen!

El swing ens fa sentir alegres, lliures, motivats a ballar... 
I com que mai l’havíem escoltat, hem decidit investigar 
aquest estil musical.

El swing va néixer als Estats Units al 1930, a partir de 
la música jazz. Les bandes musicals que toquen swing 
s’anomenen big bands i estan formades per 15 músics, 
aproximadament.

Durant la investigació hem trobat una composició fo-
togràfica de Jenny Kim, que es va publicar al diari The 
Varsity. Ens ha agradat molt perquè hi ha instruments i 
ballarins de swing col·locats de manera divertida.

A partir d’aquesta fotografia hem decidit fer les nostres 
creacions!

Lliurement hem dibuixat pianos en moviment per com-
binar-los amb els instruments, els ballarins i les ballari-
nes, tenint en compte la mida de les figures i la seva 
perspectiva.

Esperem que us agradin molt!
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Què és la música? Quan es va crear? Per a què es fa 
servir? Així és com vam començar la nostra recerca d’en-
guany. Hem descobert que ja a la prehistòria es dansava 
i es feia música però, com es va crear? 

Sabem que l’home primitiu es valia d’objectes rudi-
mentaris (ossos, canes, troncs, petxines, pedres...) per a 
produir sons.

   L
A MÚSICA A CADA MOMENT

Hem descobert que a la prehistòria es tocava música i 
es dansava a rituals funeraris i en esdeveniments impor-
tants però també feien servir la música i la dansa per se-
duir... Potser els primers músics i ballarins es van inspirar 
en la natura. Hem vist que molts animals fan servir sons 
i moviments per expressar-se en diferents situacions. Te-
nim l’exemple de l’aranya Maratus Personatus, conegu-

28

INVESTIGUEM
5è

Què és la música? Quan es va crear? Per a què es fa 
servir? Així és com vam començar la nostra recerca d’en-
guany. Hem descobert que ja a la prehistòria es dansava 
i es feia música però, com es va crear? 

Sabem que l’home primitiu es valia d’objectes rudi-
mentaris (ossos, canes, troncs, petxines, pedres...) per a 
produir sons.

   L
A MÚSICA A CADA MOMENT

Hem descobert que a la prehistòria es tocava música i 
es dansava a rituals funeraris i en esdeveniments impor-
tants però també feien servir la música i la dansa per se-
duir... Potser els primers músics i ballarins es van inspirar 
en la natura. Hem vist que molts animals fan servir sons 
i moviments per expressar-se en diferents situacions. Te-
nim l’exemple de l’aranya Maratus Personatus, conegu-

H
om

o 
Sa

pi
en

s.
 D

an
sa

 fà
l-l

ic
a 

(6
00

0 
- 1

50
0 

a.
C

.) 
C

og
ul

.  
Ll

ei
da

29

da com a l’aranya gall d’indi, del dofí, del faisà i de nom-
broses espècies d’ocells que exhibeixen dansant el seu 
atractiu i acolorit plomatge...

L’art, en moltes ocasions, ens mostra que els humans 
ens apropiem d’elements purament animals per exhi-
bir-nos i seduir. Tal i com es mostra  l’obra “Woman of 
Ambition” de l’autor James Tissot i en algunes obres del 

MNAC els humans també ens posem les millors gal·les 
per anar a ballar.

La música i la dansa han anat evolucionant amb el 
temps i els nous descobriments han donat pas a moder-
nitzar-les. Potser dins d’uns anys trobem noves formes 
de ball i de cant que mai hauriem imaginat. Ho has pen-
sat? Et convidem a fer-ho!
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L’art, en moltes ocasions, ens mostra que els humans 
ens apropiem d’elements purament animals per exhi-
bir-nos i seduir. Tal i com es mostra  l’obra “Woman of 
Ambition” de l’autor James Tissot i en algunes obres del 

MNAC els humans també ens posem les millors gal·les 
per anar a ballar.

La música i la dansa han anat evolucionant amb el 
temps i els nous descobriments han donat pas a moder-
nitzar-les. Potser dins d’uns anys trobem noves formes 
de ball i de cant que mai hauriem imaginat. Ho has pen-
sat? Et convidem a fer-ho!

Què és la música? Quan es va crear? Per a què es fa 
servir? Així és com vam començar la nostra recerca d’en-
guany. Hem descobert que ja a la prehistòria es dansava 
i es feia música, però com es va crear?

Sabem que l’home primitiu es valia d’objectes rudi-
mentaris (ossos, canyes, troncs, petxines, pedres...) per 
produir sons.

Hem descobert que a la prehistòria es tocava música i 
es dansava en rituals funeraris i en esdeveniments impor-
tants, però també feien servir la música i la dansa per se-
duir... Potser els primers músics i ballarins es van inspirar 
en la natura. Hem vist que molts animals fan servir sons 
i moviments per expressar-se en diferents situacions. Te-
nim els exemples de l’aranya Maratus personatus –cone-
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da com a l’aranya gall d’indi, del dofí, del faisà i de nom-
broses espècies d’ocells que exhibeixen dansant el seu 
atractiu i acolorit plomatge...

L’art, en moltes ocasions, ens mostra que els humans 
ens apropiem d’elements purament animals per exhi-
bir-nos i seduir. Tal i com es mostra  l’obra “Woman of 
Ambition” de l’autor James Tissot i en algunes obres del 

MNAC els humans també ens posem les millors gal·les 
per anar a ballar.

La música i la dansa han anat evolucionant amb el 
temps i els nous descobriments han donat pas a moder-
nitzar-les. Potser dins d’uns anys trobem noves formes 
de ball i de cant que mai hauriem imaginat. Ho has pen-
sat? Et convidem a fer-ho!

guda com a “aranya gall dindi”–, del dofí, del faisà i de 
nombroses espècies d’ocells que exhibeixen dansant el 
seu atractiu i acolorit plomatge.

L’art, en moltes ocasions, ens mostra que els humans 
ens apropiem d’elements purament animals per exhi-
bir-nos i seduir. Tal com es pot veure a l’obra A Woman 
of Ambition, de l’autor James Tissot, i en algunes obres 

del MNAC, els humans també ens posem les millors ro-
bes de gala per anar a ballar.

La música i la dansa han anat evolucionant amb el 
temps, i els nous descobriments han permès modernit-
zar-les. Potser d’aquí a uns anys trobarem noves formes 
de ball i de cant que mai ens hauríem imaginat. Hi has 
pensat? Et convidem a fer-ho!
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bir-nos i seduir. Tal com es pot veure a l’obra A Woman 
of Ambition, de l’autor James Tissot, i en algunes obres 

del MNAC, els humans també ens posem les millors ro-
bes de gala per anar a ballar.

La música i la dansa han anat evolucionant amb el 
temps, i els nous descobriments han permès modernit-
zar-les. Potser d’aquí a uns anys trobarem noves formes 
de ball i de cant que mai ens hauríem imaginat. Hi has 
pensat? Et convidem a fer-ho!
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Aquest any, a 6è la nostra investigació gira entorn a la 
música, la dansa i les persones discapacitades. Volem sa-
ber, per exemple, com poden gaudir d’una bona cançó 
si els falta el sentit de l’oïda o d’una sessió de ball si pa-
teixen ceguera, i experimentar-ho com si estiguessim a 
la seva pell.

Abans de començar tota aquesta investigació, vàrem 
fer algunes activitats de motivació. Una d’elles va ser un 
VTS de l’obra Festa Basca de Darío de Regoyos. A partir 
d’aquesta sessió se’ns va ocórrer crear una obra sem-
blant però al nostre estil. Una creació entorn a la música 
i la dansa on nosaltres fossim els protagonistes.

Per a començar a crear, varem haver de pensar en com 
voliem ambientar les nostres creacions, quin seria el 
tema, els personatges, la música, etc.

Una vegada decidit, vam fer fotografies que més tard 
retocariem. Amb els personatges ja creats, els customit-
zàrem, vam fer els escenaris i els omplirem de detalls.

Esperem que gaudiu de les nostres creacions.

6È

  PER QUÈ SOM COM SOM?

31

És una festa que es celebra un cop a l’any per treure’s 
l’avorriment de sobre. La música és variada, es porten 
màscares i es tracta de passar-ho bé.
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Celebrem els últims dies que estem a l’escola. Té lloc 
a la plaça, sona música trista al principi però alegre des-
prés. El ball és lliure i tothom es diverteix.
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És el dia al revés: els nois ballen ballet amb roba de 
hip-hop i les noies al contrari. Sona rock, estem a l’uni-
vers i celebrem un dia d’allò més boig.

TO
PE

 D
AY

Celebrem que comença l’hivern. Té lloc a un club privat 
i sona pop electrònic. Només pots participar si ets una 
persona exclusiva i important com nosaltres.

EL
S 

VI
P

Aquest any, a 6è la nostra investigació gira entorn de la 
música, la dansa i les persones discapacitades. Volem sa-
ber, per exemple, com aquestes persones poden gaudir 
d’una bona cançó si els falta el sentit de l’oïda, o d’una 
sessió de ball si pateixen ceguera, i experimentar-ho 
com si estiguéssim a la seva pell.

Abans de començar tota aquesta investigació, vam fer 
algunes activitats de motivació. Una d’elles va ser un 
VTS de l’obra Festa Basca de Darío de Regoyos. A partir 
d’aquesta sessió se’ns va acudir crear una obra semblant, 
però al nostre estil.

Una creació entorn de la música i la dansa on nosal-
tres fóssim els protagonistes. Per començar a crear, vam 
haver de pensar en com volíem ambientar les nostres 
creacions: quin seria el tema, els personatges, la músi-
ca, etc. Una vegada decidit això, vam fer fotografies que 
més tard retocaríem. Amb els personatges ja creats, els 
vam customitzar, vam fer els escenaris i els vam omplir 
de detalls.

Esperem que gaudiu de les nostres creacions.
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INVESTIGUEM

Aquest any, a 6è la nostra investigació gira entorn a la 
música, la dansa i les persones discapacitades. Volem sa-
ber, per exemple, com poden gaudir d’una bona cançó 
si els falta el sentit de l’oïda o d’una sessió de ball si pa-
teixen ceguera, i experimentar-ho com si estiguessim a 
la seva pell.

Abans de començar tota aquesta investigació, vàrem 
fer algunes activitats de motivació. Una d’elles va ser un 
VTS de l’obra Festa Basca de Darío de Regoyos. A partir 
d’aquesta sessió se’ns va ocórrer crear una obra sem-
blant però al nostre estil. Una creació entorn a la música 
i la dansa on nosaltres fossim els protagonistes.

Per a començar a crear, varem haver de pensar en com 
voliem ambientar les nostres creacions, quin seria el 
tema, els personatges, la música, etc.

Una vegada decidit, vam fer fotografies que més tard 
retocariem. Amb els personatges ja creats, els customit-
zàrem, vam fer els escenaris i els omplirem de detalls.

Esperem que gaudiu de les nostres creacions.

6È

  PER QUÈ SOM COM SOM?
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És una festa que es celebra un cop a l’any per treure’s 
l’avorriment de sobre. La música és variada, es porten 
màscares i es tracta de passar-ho bé.

FI
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A

Celebrem els últims dies que estem a l’escola. Té lloc 
a la plaça, sona música trista al principi però alegre des-
prés. El ball és lliure i tothom es diverteix.

SH
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N
G
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RS

És el dia al revés: els nois ballen ballet amb roba de 
hip-hop i les noies al contrari. Sona rock, estem a l’uni-
vers i celebrem un dia d’allò més boig.

TO
PE

 D
AY

Celebrem que comença l’hivern. Té lloc a un club privat 
i sona pop electrònic. Només pots participar si ets una 
persona exclusiva i important com nosaltres.

EL
S 

VI
P
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CONCERT D’ANY NOU A L’ESCOLA 
Cada any, al matí de l’1 de gener es retransmet per al 

món sencer el tradicional Concert d’Any Nou de Strauss 
a Viena. També en altres ciutats com Barcelona es fa un 
concert d’Any Nou. Aquest curs el projecte transversal 
de l’Escola Miquel Bleach és la música i la dansa, i no 
hem volgut desaprofitar l’ocasió per investigar al voltant 
d’aquesta coneguda tradició i poder engalanar així el 
nostre centre i transportar-nos d’alguna manera als sa-
lons de Viena.

Hem investigat sobre els diferents tipus d’orquestra, 
així com els diferents elements relacionats amb elles. En 
els últims anys també hem pogut veure com s’ha enri-
quit el concert amb ballarins que dansen en directe pels 
salons del palau mentre sonen les tan conegudes peces 
musicals. Això ens ha permès observar els moviments i 
els vestuaris que s’utilitzen amb aquesta finalitat. 

El punt de partida de la nostra investigació ha estat un 
cartell promocional del concert on apareixia representa-
da la música, amb l’orquestra filarmònica, i la dansa amb 
un parell de ballarins de vals.

Per recrear la música hem fabricat, utilitzant diferents 
materials i tècniques, alguns dels instruments que sonen 
en el concert, així com les notes musicals que aquests 
interpreten.

La bellesa del moviment l’hem volgut representar amb 
dues siluetes de ballarins inspirades en el collage 3D de 
l’artista Dustin Yellin exposat al New York City Ballet, que 
mostra diferents estils de dansa i ens transmet diferents 
sensacions. 
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MOMENTS EN FAMÍLIA

COMPARTIM

El dia 22 de març vàrem fer una activitat especial junta-
ment amb les famílies relacionada amb el projecte de la 
música i la dansa.

Les setmanes prèvies al dia de Moments en Família, 
cada classe vàrem fer una recerca i un treball que consis-
tia en buscar els sons que sentim a la nostra escola. Ens 
van organitzar en equips de caçadors de sons i els vam 
gravar als diferents espais de l’escola.

Tots junts ens vam adonar que es podien representar 
aquests sons d’una manera gràfica i així ho vam fer a 
cada classe. La cartolina negra i la cera blanca van ser els 
instruments escollits per plasmar els sons a través dels 
moviments del nostre cos.

Enguany, durant tot el dia vam tenir a la plaça de l’es-
cola un piano que vam poder tocar i gaudir una estona 
cada classe durant el matí. Aquesta experiència la vam 
compartir amb els veïns del barri.

A la tarda ens van visitar les famílies i els nens i nenes 
els hi van explicar el treball que estan realitzant del pro-
jecte. Tot seguit vam sortir a la plaça i ens vam trobar tots 
al voltant de nou cercles pintats al terra. Cada classe es 
va col·locar en un cercle esperant a que sonessin els sons 
que havíem gravat. Amb guixos de colors, famílies i es-

cola, vam poder representar el que sentíem de manera 
totalment lliure. Cada vegada que parava el so canvia-
ven de cercle.

Per acabar la coral de l’escola ens va oferir un petit con-
cert per tancar la festa.
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El dia 22 de març vam fer una activitat especial, junta-
ment amb les famílies, relacionada amb el projecte de la 
música i la dansa.

Les setmanes prèvies al dia de Moments en família, 
cada classe vam fer una recerca i un treball que consistia 
a buscar els sons que sentim a la nostra escola. Ens vam 
organitzar en equips de caçadors de sons i els vam gra-
var als diferents espais de l’escola.

Tots junts ens vam adonar que es podien representar 
aquests sons d’una manera gràfica, i així ho vam fer a 
cada classe. La cartolina negra i la cera blanca van ser els 
instruments escollits per plasmar els sons a través dels 
moviments del nostre cos. 

Enguany, durant tot el dia hem tingut a la plaça de l’es-
cola un piano que hem pogut tocar i gaudir una estona 
cada classe durant el matí. Aquesta experiència la vam 
compartir amb els veïns del barri.

A la tarda ens van visitar les famílies i els nens i nenes 
els van explicar el treball que estan realitzant del projec-
te. Tot seguit vam sortir a la plaça i ens vam trobar tots al 
voltant de nou cercles pintats al terra. Cada classe es va 

col·locar en un cercle esperant que sonessin els sons que 
havíem gravat. Amb guixos de colors, famílies i escola vam 
poder representar el que sentíem de manera totalment lliu-
re. Cada vegada que parava el so, canviàvem de cercle.

Per acabar, la coral de l’escola ens va oferir un petit 
concert per tancar la festa.
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ENTREVISTA A MIREIA REZA
MUSICOTERAPEUTA.
RESIDÈNCIA MOSSÈN VIDAL I AUNÓS

COMPARTIM

Arribem a la residència i la Mireia ens espera a recepció 
i ens explica com és la residencia i el centre de dia. Veu-
rem la funció terapèutica i clínica de la música.

En què consisteix la teva feina? 
Mireu, amb la malaltia de l’Alzheimer, les persones des-
aprenen. Desaprenen a vestir-se, a menjar…. i poc a poc 
es van oblidant de coses que fins ara, havien fet sempre. 
Doncs jo, bàsicament em dedico a entrenar i ajudar a 
aquestes persones per que puguin anar superant aques-
tes dificultats en el seu dia a dia…Vaig escollir fer aques-
ta feina perquè sempre m’ha agradat poder ajudar a les 
persones.

Quan i com vas descobrir que la música podia ajudar a 
les persones que pateixen alguna demència? 
Jo sempre he vist que la música és beneficiosa per tot. 
En molts espais trobem música. En general, la música 
ens posa de bon humor i ens porta a records….

Quan vaig començar a fer la musico teràpia ja vaig veure 
de seguida que la música anava molt bé.

De fet, a la residencia, sempre tenim el fil musical posat 
perquè, en general, es valora que és beneficiós pels re-
sidents escoltar música de fons…..

Què sents quan fas aquesta feina? T’afecta, a nivell 
emocional, les històries que hi ha darrera de cada 
resident? 

De vegades una mica sí. Intentes, quan acabes i marxes, 
no pensar-hi perquè si no, no podries fer el que fas. In-
tentes sempre veure la part positiva i intentes no empor-
tar-te les històries que hi ha darrere de cada resident…
tot i que de vegades costa.

En què ajuda la música a un malalt d’Alzheimer? 
L’Alzheimer causa un deteriorament progressiu impor-
tant en el llenguatge, en la conducta…

Quan poses els cascs, de seguida veus la millora. Posem 
cascs perquè així la música està més centrada i al pacient 
li és més fàcil concentrar-se en allò que escolta que si 
fos, per exemple, en un fil musical. Amb els cascs queda 
centrada la seva atenció.

La música els ajuda a connectar amb la seva identitat. 
Amb ells mateixos, amb les seves vivències i amb els 
seus records. 

Utilitzem la música perquè sabem que l’Alzheimer no pot 
destruir la part del seu cervell on s’emmagatzema la mú-
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sica. A mesura que la malaltia va avançant, l’Alzheimer 
va afectant moltes de les àrees del nostre cervell però 
deixa INTACTA AQUESTA ÀREA CONCRETA. Això per-
met  que, a través de la música, puguin connectar amb 
aquesta part d’ells mateixos. És impressionant.

Com esculls quin tipus de música escolta cada pa-
cient? 

Quan els pacients ingressen, la treballadora social ja els 
passa un qüestionari molt complert que ens dóna molta 
informació… Allà ja s’explica les aficions i hobbies que 
tenia el pacient, el tipus de música que li agradava es-
coltar o ballar…

Ara mateix, per exemple, tenim una resident francesa i 
fem que pugui escoltar música en la seva llengua….

Hi pot haver algun tipus de malaltia o trastorn en 
que la música sigui desaconsellable o que no benefi-
ciï al malalt?

Jo penso que no. No hi ha cap contra indicació però sí 
que és veritat que hi ha persones que ploren quan sen-
ten una música determinada… perquè aquella música 
els connecta amb alguna cosa del passat que els posa 
tristos i els fa plorar…

Per un costat sempre va bé treure i poder expressar les 
emocions i plorar és bo però si això passa sempre, no li 
posem més.

Donem per acabada l’entrevista i anem a veure com la 
Mireia fa musico teràpia amb quatre residents. hem vin-
gut aquí per veure en directe l’ús terapèutic de la música. 

Els residents, quan escolten la música, passen d’estar 
quiets i amb un posat endormiscat a mostrar-se actius i 
en alguns casos, a explicar vivències viscudes, a cantar 
la lletra de la música que escolten o a mostrar-se con-
tents...en tots ells la música ha provocat una resposta.

Arribem a la residència i la Mireia ens espera a la recep-
ció. Ens explica com és la residència i el centre de dia. 
Veurem la funció terapèutica i clínica de la música.

En què consisteix la teva feina? 
Mireu, amb la malaltia d’Alzheimer les persones desa-

prenen. Desaprenen a vestir-se, a menjar…, i poc a poc 
es van oblidant de coses que fins a aquell moment ha-
vien fet sempre. Doncs jo, bàsicament, em dedico a en-
trenar i ajudar aquestes persones perquè puguin anar 
superant aquestes dificultats en el seu dia a dia.

Vaig escollir fer aquesta feina perquè sempre m’ha 
agradat poder ajudar les persones. 

 Quan i com vas descobrir que la música podia ajudar 
les persones que pateixen alguna demència? 

Jo sempre he vist que la música és beneficiosa per a 
tot. En molts espais trobem música. En general, la músi-
ca ens posa de bon humor i ens porta a records…

Quan vaig començar a fer la musicoteràpia, ja vaig veu-
re de seguida que la música anava molt bé. De fet, a la 

residència sempre tenim el fil musical posat perquè, en 
general, es valora que per als residents és beneficiós 
escoltar música de fons.

 Què sents quan fas aquesta feina? T’afecten a ni-
vell emocional les històries que hi ha darrere de cada 
resident? 

De vegades, una mica sí. Intentes, quan plegues i mar-
xes, no pensar-hi perquè, si no, no podries fer el que 
fas. Intentes sempre veure’n la part positiva i mires de 
no emportar-te les històries que hi ha darrere de cada 
resident…, tot i que de vegades costa.

 En què ajuda la música a un malalt d’Alzheimer? 
L’Alzheimer causa un deteriorament progressiu impor-

tant en el llenguatge, en la conducta… Quan poses els 
cascs, de seguida veus la millora. Posem cascs perquè 
així la música està més centrada i al pacient li és més 
fàcil concentrar-se en allò que escolta que, per exem-
ple, amb un fil musical. Amb els cascs queda centrada 
la seva atenció.

La música els ajuda a connectar amb la seva identitat. 
Amb ells mateixos, amb les seves vivències i amb els 
seus records. 

Utilitzem la música perquè sabem que l’Alzheimer no 
pot destruir la part del seu cervell on s’emmagatzema 
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Arribem a la residència i la Mireia ens espera a recepció 
i ens explica com és la residencia i el centre de dia. Veu-
rem la funció terapèutica i clínica de la música.

En què consisteix la teva feina? 
Mireu, amb la malaltia de l’Alzheimer, les persones des-
aprenen. Desaprenen a vestir-se, a menjar…. i poc a poc 
es van oblidant de coses que fins ara, havien fet sempre. 
Doncs jo, bàsicament em dedico a entrenar i ajudar a 
aquestes persones per que puguin anar superant aques-
tes dificultats en el seu dia a dia…Vaig escollir fer aques-
ta feina perquè sempre m’ha agradat poder ajudar a les 
persones.

Quan i com vas descobrir que la música podia ajudar a 
les persones que pateixen alguna demència? 
Jo sempre he vist que la música és beneficiosa per tot. 
En molts espais trobem música. En general, la música 
ens posa de bon humor i ens porta a records….

Quan vaig començar a fer la musico teràpia ja vaig veure 
de seguida que la música anava molt bé.

De fet, a la residencia, sempre tenim el fil musical posat 
perquè, en general, es valora que és beneficiós pels re-
sidents escoltar música de fons…..

Què sents quan fas aquesta feina? T’afecta, a nivell 
emocional, les històries que hi ha darrera de cada 
resident? 

De vegades una mica sí. Intentes, quan acabes i marxes, 
no pensar-hi perquè si no, no podries fer el que fas. In-
tentes sempre veure la part positiva i intentes no empor-
tar-te les històries que hi ha darrere de cada resident…
tot i que de vegades costa.

En què ajuda la música a un malalt d’Alzheimer? 
L’Alzheimer causa un deteriorament progressiu impor-
tant en el llenguatge, en la conducta…

Quan poses els cascs, de seguida veus la millora. Posem 
cascs perquè així la música està més centrada i al pacient 
li és més fàcil concentrar-se en allò que escolta que si 
fos, per exemple, en un fil musical. Amb els cascs queda 
centrada la seva atenció.

La música els ajuda a connectar amb la seva identitat. 
Amb ells mateixos, amb les seves vivències i amb els 
seus records. 

Utilitzem la música perquè sabem que l’Alzheimer no pot 
destruir la part del seu cervell on s’emmagatzema la mú-

37

sica. A mesura que la malaltia va avançant, l’Alzheimer 
va afectant moltes de les àrees del nostre cervell però 
deixa INTACTA AQUESTA ÀREA CONCRETA. Això per-
met  que, a través de la música, puguin connectar amb 
aquesta part d’ells mateixos. És impressionant.

Com esculls quin tipus de música escolta cada pa-
cient? 

Quan els pacients ingressen, la treballadora social ja els 
passa un qüestionari molt complert que ens dóna molta 
informació… Allà ja s’explica les aficions i hobbies que 
tenia el pacient, el tipus de música que li agradava es-
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Hi pot haver algun tipus de malaltia o trastorn en 
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ten una música determinada… perquè aquella música 
els connecta amb alguna cosa del passat que els posa 
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Per un costat sempre va bé treure i poder expressar les 
emocions i plorar és bo però si això passa sempre, no li 
posem més.

Donem per acabada l’entrevista i anem a veure com la 
Mireia fa musico teràpia amb quatre residents. hem vin-
gut aquí per veure en directe l’ús terapèutic de la música. 

Els residents, quan escolten la música, passen d’estar 
quiets i amb un posat endormiscat a mostrar-se actius i 
en alguns casos, a explicar vivències viscudes, a cantar 
la lletra de la música que escolten o a mostrar-se con-
tents...en tots ells la música ha provocat una resposta.

la música. A mesura que la malaltia va avançant, l’Al-
zheimer va afectant moltes de les àrees del nostre cer-
vell, però DEIXA INTACTA AQUESTA ÀREA CONCRE-
TA. Això permet que els pacients, a través de la música, 
puguin connectar amb aquesta part d’ells mateixos. És 
impressionant.

 Com esculls quin tipus de música escolta cada pacient? 
Quan els pacients ingressen, la treballadora social ja els 

passa un qüestionari molt complet que ens dona molta 
informació. Allà ja s’expliquen les aficions i els hobbies 
que tenia el pacient, el tipus de música que li agradava 
escoltar o ballar, etc.

Ara mateix, per exemple, tenim una resident francesa i 
fem que pugui escoltar música en la seva llengua.

 Hi pot haver algun tipus de malaltia o trastorn en 
què la música sigui desaconsellable o que no beneficiï 
el malalt?

Jo penso que no. No hi ha cap contraindicació, però 
sí que és veritat que hi ha persones que ploren quan 
senten una música determinada, perquè aquella música 
els connecta amb alguna cosa del passat que els posa 
tristos i els fa plorar. Per un costat, sempre va bé treure 
i poder expressar les emocions, i plorar és bo, però si 
això passa sempre no l’hi posem més.

 Donem per acabada l’entrevista i anem a veure com 
la Mireia fa musicoteràpia amb quatre residents. Hem 
vingut aquí per veure en directe l’ús terapèutic de la mú-
sica.

Els residents, quan escolten la música, passen d’estar 
quiets i amb un posat endormiscat a mostrar-se actius i, 
en alguns casos, a explicar vivències viscudes, a cantar 
la lletra de la música que escolten o a mostrar-se con-
tents... En tots ells la música ha provocat una resposta.
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LA MÚSICA, UN INSTRUMENT PER A 
POTENCIAR LES CAPACITATS DELS 
NOSTRES FILLS I FILLES

COMPARTIM

Una botiga d’instruments musicals pot convertir-se en 
un mapa mundi i introduir-nos en un viatge per la història. 
Des del sitar indi a la guitarra espanyola i a la nord-ame-
ricana guitarra elèctrica, passant per la balalaica russa. 
També l’arpa, un instrument mil·lenari al qual li podem 
seguir la ruta al llarg dels segles des de l’antic Egipte 
i Mesopotàmia fins a Irlanda i Escòcia, passant per la 
Grècia i la Roma clàssiques per emparentar-se finalment 
amb el piano. Del gong xinés a la bateria podem recó-
rrer diversos continents al ritme de la percussió, igual 
que ho fem amb el vent amb l’oboè, nascut a Àsia, o el 
trombó de vares, un instrument renaixentista amb origen 
als Països Baixos, que ha arribat quasi sense canvis als 
nostres dies.

Aquesta varietat d’orígens, d’història i de cultures dels 
instruments la trobem també en els intèrprets d’orques-
tres com la de l’òpera del Gran Liceu de Barcelona, amb 
músics provinents d’Alemanya, Xina, Brasil, Albània, 
Mongòlia o Colòmbia, a més de gran varietat de racons 
de l’estat espanyol. Tots transformant una babel de des-
enes d’idiomes en un projecte harmònic de metalls i cor-
da per a ser gaudit pel públic en forma de Valquíria de 
Wagner,  Traviata de Verdi, o Guillem Tell de Rossini.

L’escola Miquel Bleach, com una botiga d’instruments 
musicals o l’orquestra del Liceu, la formem famílies pro-
vinents de diversos continents i  diferents cultures, amb 
l’objectiu comú d’aconseguir la millor educació per als 
nostres fills i filles amb l’art com a eix vertebrador i estí-
mul per a l’aprenentatge.

En un any en que la música i la dansa ha estat el projec-
te d’investigació del centre, la Junta de l’Associació de 
Pares i Mares (AMPA) va decidir contribuir a la millora de 
l’educació musical dels nostres fills a través d’una apor-
tació d’instruments adaptats a les diverses etapes edu-
catives, d’acord amb els criteris del centre. El lliurament, 
que va ser possible gràcies a una subvenció municipal, el 
vam fer coincidir amb un dels moments que més contri-
bueixen a la cohesió de la comunitat de l’Escola Miquel 
Bleach, la festa de l’hivern, on participa la major part de 
l’alumnat i les seues famílies, gaudint d’un berenar i d’ac-
tuacions i ball, i també la direcció i part del professorat. 

Entenem que l’escola, com una botiga d’instruments 
o una gran orquestra com la del Liceu, pot ser el mapa-
mundi que ens introdueixi en un viatge cap al futur, on 
la percussió, el vent i les cordes ajuden a potenciar les 
capacitats dels nostres fills i filles, no només en l’àmbit 
musical, sinó també investigador i comunicatiu i  ajudi a 
desenvolupar les seues potencialitats en totes les ma-
tèries. 

Junta AMPA Escola Miquel Bleach.

Una botiga d’instruments musicals pot convertir-se en un 
mapamundi i introduir-nos en un viatge per la història. Des 
del sitar indi fins a la guitarra espanyola i la guitarra elèc-
trica nord-americana, passant per la balalaica russa. També 
l’arpa, un instrument mil·lenari al qual podem seguir la ruta 
al llarg dels segles des de l’antic Egipte i Mesopotàmia fins 
a Irlanda i Escòcia, passant per la Grècia i la Roma clàssi-
ques, per emparentar-la finalment amb el piano. Del gong 
xinès a la bateria, podem recórrer diversos continents al 
ritme de la percussió, igual que ho fem en el cas del vent 
amb l’oboè, nascut a Àsia, o el trombó de vares, un ins-
trument renaixentista amb origen als Països Baixos que ha 
arribat quasi sense canvis als nostres dies.

Aquesta varietat d’orígens, d’història i de cultures dels 
instruments la trobem també en els intèrprets d’orquestres 
com la de l’òpera del Gran Liceu de Barcelona, amb músics 
provinents d’Alemanya, Xina, Brasil, Albània, Mongòlia o 
Colòmbia, i de gran varietat de racons de l’Estat espanyol. 
Tots transformant una babel de desenes d’idiomes en un 
projecte harmònic de metalls i corda perquè en gaudeixi el 
públic en forma de Valquíria de Wagner, Traviata de Verdi 
o Guillem Tell de Rossini.

L’Escola Miquel Bleach, com una botiga d’instruments 
musicals o l’orquestra del Liceu, la formem famílies provi-
nents de diversos continents i diferents cultures, amb l’ob-
jectiu comú d’aconseguir la millor educació per als nostres 
fills i filles amb l’art com a eix vertebrador i estímul per a 
l’aprenentatge.

En un any en què la música i la dansa han estat el pro-
jecte d’investigació del centre, la Junta de l’Associació de 
Pares i Mares (AMPA) va decidir contribuir a la millora de 
l’educació musical dels nostres fills a través d’una aporta-
ció d’instruments adaptats a les diverses etapes educati-
ves, d’acord amb els criteris del centre. El lliurament, que 
va ser possible gràcies a una subvenció municipal, el vam 
fer coincidir amb un dels moments que més contribueixen 
a la cohesió de la comunitat de l’Escola Miquel Bleach, la 
Festa de l’Hivern, on participen la major part de l’alumnat i 
les seues famílies gaudint d’un berenar i d’actuacions i ball, 
i on també prenen part la direcció i part del professorat. 

Entenem que l’escola, com una botiga d’instruments o 
una gran orquestra com la del Liceu, pot ser el mapamundi 
que ens introdueixi en un viatge cap al futur, on la percus-
sió, el vent i les cordes ajuden a potenciar les capacitats 
dels nostres fills i filles, no només en l’àmbit musical sinó 
també en l’investigador i el comunicatiu, i a desenvolupar 
les seues potencialitats en totes les matèries. 

Junta AMPA Escola Miquel Bleach
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LA MÚSICA, UN INSTRUMENT PER A 
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Una botiga d’instruments musicals pot convertir-se en 
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També l’arpa, un instrument mil·lenari al qual li podem 
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Grècia i la Roma clàssiques per emparentar-se finalment 
amb el piano. Del gong xinés a la bateria podem recó-
rrer diversos continents al ritme de la percussió, igual 
que ho fem amb el vent amb l’oboè, nascut a Àsia, o el 
trombó de vares, un instrument renaixentista amb origen 
als Països Baixos, que ha arribat quasi sense canvis als 
nostres dies.

Aquesta varietat d’orígens, d’història i de cultures dels 
instruments la trobem també en els intèrprets d’orques-
tres com la de l’òpera del Gran Liceu de Barcelona, amb 
músics provinents d’Alemanya, Xina, Brasil, Albània, 
Mongòlia o Colòmbia, a més de gran varietat de racons 
de l’estat espanyol. Tots transformant una babel de des-
enes d’idiomes en un projecte harmònic de metalls i cor-
da per a ser gaudit pel públic en forma de Valquíria de 
Wagner,  Traviata de Verdi, o Guillem Tell de Rossini.

L’escola Miquel Bleach, com una botiga d’instruments 
musicals o l’orquestra del Liceu, la formem famílies pro-
vinents de diversos continents i  diferents cultures, amb 
l’objectiu comú d’aconseguir la millor educació per als 
nostres fills i filles amb l’art com a eix vertebrador i estí-
mul per a l’aprenentatge.

En un any en que la música i la dansa ha estat el projec-
te d’investigació del centre, la Junta de l’Associació de 
Pares i Mares (AMPA) va decidir contribuir a la millora de 
l’educació musical dels nostres fills a través d’una apor-
tació d’instruments adaptats a les diverses etapes edu-
catives, d’acord amb els criteris del centre. El lliurament, 
que va ser possible gràcies a una subvenció municipal, el 
vam fer coincidir amb un dels moments que més contri-
bueixen a la cohesió de la comunitat de l’Escola Miquel 
Bleach, la festa de l’hivern, on participa la major part de 
l’alumnat i les seues famílies, gaudint d’un berenar i d’ac-
tuacions i ball, i també la direcció i part del professorat. 

Entenem que l’escola, com una botiga d’instruments 
o una gran orquestra com la del Liceu, pot ser el mapa-
mundi que ens introdueixi en un viatge cap al futur, on 
la percussió, el vent i les cordes ajuden a potenciar les 
capacitats dels nostres fills i filles, no només en l’àmbit 
musical, sinó també investigador i comunicatiu i  ajudi a 
desenvolupar les seues potencialitats en totes les ma-
tèries. 

Junta AMPA Escola Miquel Bleach.
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LA MÚSICA HA ARRIBAT AL MENJADOR

COMPARTIM

Com a l’escola, al menjador també ens ha arribat la 
música.

El nostre cuiner NICO i la seva inseparable amiga 
L’OL2A, després de tornar de l’espai, han sentit tanta mú-
sica per tota l’escola que han agafat la batuta i ens han 
animat a construir una orquestra.

Per començar, ens hem preguntat si és possible cons-
truir instruments amb material reciclat com els embol-
calls i els envasos dels aliments que mengem.

Hem investigat de valent i …..sí que es pot!

Aleshores ens hem posat a treballar. Entre tots hem 
creat una orquestra amb instruments de vent, de corda, 

41

de percussió com ara: maraques, timbals, castanyoles, 
guitarres, platets, harmòniques, panderetes……

Per construir-los hem utilitzat pots de iogur, taps i am-
polles de plàstic, taps d’alumini, palles de color, plats de 
cartró, envasos de suc, llet i molts materials més, tot fet 
amb molt d’enginy.

Sonen molt bé, tant, que hem pensat muntar coreogra-
fies per ballar havent dinat i passar estones divertides.

Com cada curs, junts al menjador compartim un món 
de sensacions, emocions i una experiència màgica amb 
la companyia d’en NICO i L’OL2A.

BON PROFIT I BONA MÚSICA!

Com a l’escola, al menjador també ens ha arribat la 
música.

El nostre cuiner NICO i la seva inseparable amiga 
L’OL2A, després de tornar de l’espai, han sentit tanta 
música per tota l’escola que han agafat la batuta i ens 
han animat a construir una orquestra.

Per començar, ens hem preguntat si és possible cons-
truir instruments amb material reciclat com els embol-
calls i els envasos dels aliments que mengem.

Hem investigat de valent i... sí que es pot!

Aleshores, ens hem posat a treballar. Entre tots hem 
creat una orquestra amb instruments de vent, de corda 
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El nostre cuiner NICO i la seva inseparable amiga 
L’OL2A, després de tornar de l’espai, han sentit tanta mú-
sica per tota l’escola que han agafat la batuta i ens han 
animat a construir una orquestra.

Per començar, ens hem preguntat si és possible cons-
truir instruments amb material reciclat com els embol-
calls i els envasos dels aliments que mengem.

Hem investigat de valent i …..sí que es pot!

Aleshores ens hem posat a treballar. Entre tots hem 
creat una orquestra amb instruments de vent, de corda, 
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de percussió com ara: maraques, timbals, castanyoles, 
guitarres, platets, harmòniques, panderetes……

Per construir-los hem utilitzat pots de iogur, taps i am-
polles de plàstic, taps d’alumini, palles de color, plats de 
cartró, envasos de suc, llet i molts materials més, tot fet 
amb molt d’enginy.

Sonen molt bé, tant, que hem pensat muntar coreogra-
fies per ballar havent dinat i passar estones divertides.

Com cada curs, junts al menjador compartim un món 
de sensacions, emocions i una experiència màgica amb 
la companyia d’en NICO i L’OL2A.

BON PROFIT I BONA MÚSICA!

i de percussió com ara maraques, timbals, castanyoles, 
guitarres, platerets, harmòniques, panderetes…

Per construir-los hem utilitzat pots de iogurt, taps i am-
polles de plàstic, taps d’alumini, palles de color, plats de 
cartró, envasos de suc, llet i molts materials més, tot fet 
amb molt d’enginy.

Sonen molt bé, tant, que hem pensat muntar coreogra-
fies per ballar havent dinat i passar estones divertides.

Com cada curs, junts al menjador compartim un món 
de sensacions i emocions, i una experiència màgica amb 
la companyia d’en NICO i L’OL2A.

Bon profit i bona música!
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QUI CANTA, ELS SEUS MALS ESPANTA!

COMPARTIM

43

Ja fa tres anys que a l’Escola Miquel Bleach el cant coral 
forma part del nostre dia a dia. Cada setmana, els nens i 
nenes de 1r, 2n i 3r fem un assaig dins del projecte Clavé 
XXI del Palau de la Música Catalana. I com que cada curs 
escolar s’hi incorpora un grup nou, aviat serem tota la 
Primària.

 Als assajos aprenem cançons i eduquem la veu i l’oï-
da. Però tant o més important que això és que aviat ens 
adonem que, quan cantem en un cor, perquè tot surti bé 
hem d’anar tots a l’una. Normalment comencem amb 
uns exercicis de respiració que ens ajuden a concen-
trar-nos i a escoltar el silenci. Després despertem el cos 
i la veu amb uns exercicis molt divertits. I quan ja estem 
ben preparats, a cantar!

 Durant el curs fem diverses actuacions. Cada concert 
ens el prenem com un regal que fem a qui ens escolta, i 
per això ens esforcem per fer-ho molt bé! El concert més 
esperat, però, és el que fem al final de curs al Palau de la 
Música, juntament amb els altres cors del projecte Clavé 
XXI. 

 És un dia màgic i molt emocionant per a tots en el qual 
companys, mestres i famílies podem gaudir del treball 
de tot un curs.
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PATRIMONI CONVIDAT: MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA

COMPARTIM

Que és la música? Us ho heu preguntat mai? Penseu 
que és una pregunta difícil de contestar?

Si observem el nostre propi cos, trobarem diferents ma-
neres de poder fer sons: amb la nostra veu, picant de 
mans, de peus, amb els dits. Podem dir que el nostre cos 
és un instrument musical? Potser no és un aparell, però 
segur que amb ell podem fer música. És d’aquesta ma-
nera com des dels principis de la història de la humani-
tat trobem manifestacions musicals ben diverses. Podem 
afirmar que no ha existit cap grup humà que no hagi fet 
música d’alguna manera o d’altra. Això és fantàstic, no 
creieu?

Gràcies a la música els humans ens podem comunicar; 
expressar emocions, com l’alegria i la tristesa; acompan-
yar la dansa; comunicar-nos amb diferents

Déus; divertir-nos…

Els científics diuen que fer música és una activitat prò-
pia dels humans, que ens fa semblants i alhora diferents 
d’altres espècies. És una necessitat que hem anat des-
envolupant al llarg del temps, tal i com hem fet amb la 
parla.

El “Museu de la Música”, museu que tota l’escola heu 
tingut el plaer de visitar, curiosament no es diu Museu 
d’instruments musicals, perquè el que vol mostrar és que 
l’èsser humà pot fer música en diferents llocs i en dife-
rents moments de la història i aquest és un fet universal.

Tot i així, quan heu vingut a visitar-lo hi heu trobat ins-
truments musicals d’arreu del món i de diferents èpo-
ques de la història. En tenim més de 2.000, encara que 
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expressar emocions, com l’alegria i la tristesa; acompan-
yar la dansa; comunicar-nos amb diferents

Déus; divertir-nos…

Els científics diuen que fer música és una activitat prò-
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tingut el plaer de visitar, curiosament no es diu Museu 
d’instruments musicals, perquè el que vol mostrar és que 
l’èsser humà pot fer música en diferents llocs i en dife-
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exposats a la vista només uns 500, i sabeu, és l’únic Mu-
seu de la Música de l’Estat Espanyol! Quina sort que el 
tinguem tan a prop!

Hi podem trobar instruments de totes les famílies, de 
corda (una col·lecció magnífica de guitarres), de vent ( 
instruments raríssims com el buccèn), de percussió (una 
bateria igual que la que tocaven els famosos Beatles) i 
també d’elèctrics perquè n’hi ha que tenen més de 300 
anys com els llaüts, però també en podem veure del se-
gle XX i XXI, com els primers ordinadors inventats per fer 
música.

Encara que segur que l’espai que us haurà agradat més 
és la sala del final del recorregut en la que els visitants 
poden trobar diferents instruments que es

poden tocar, com una guitarra elèctrica, una arpa o un 
violoncel. Aquest espai agrada a tothom, tingui l’edat 
que tingui.

M’agrada dir que el que hi ha en els Museus, d’alguna 
manera és de tots, per això els guardem, els cuidem i 
els ensenyem, perquè són part de la nostra història, el 
nostre patrimoni.

Per als que treballem al Museu és un plaer veure com 
els visitants marxeu tan contents. Podeu venir sempre 
que vulgueu!

Eulàlia Vilardell
Responsable d’Activitats Educatives

Museu de la Música de Barcelona

Què és la música? Us ho heu preguntat mai? Penseu 
que és una pregunta difícil de contestar?

Amb el nostre cos podem fer diferents sons: picant de 
mans, de peus, amb els dits, amb la veu... Podem afirmar 
que no ha existit cap grup humà que no hagi fet música 
d’alguna manera o d’altra. Això és fantàstic, no creieu?

Gràcies a la música els humans ens podem relacionar: 
podem expressar emocions, acompanyar la dansa, co-
municar-nos amb diferents déus, divertir-nos…

Els científics diuen que fer música és una activitat prò-
pia dels humans, que ens fa semblants i alhora diferents 
d’altres espècies. És una necessitat que hem anat desen-

volupant al llarg del temps, tal com hem fet amb la parla.

El Museu de la Música, museu que tota l’escola heu 
tingut el plaer de visitar, curiosament no es diu Museu 
d’instruments musicals, perquè el que vol mostrar és que 
l’ésser humà pot fer música en diferents llocs i en dife-
rents moments de la història i aquest és un fet universal.

Tot i això, quan heu vingut a visitar-lo hi heu trobat ins-
truments musicals d’arreu del món i de diferents èpo-
ques de la història. En tenim més de 2.000, encara que 
exposats a la vista només n’hi ha uns 500. I, sabeu? És 
l’únic Museu de la Música de l’Estat espanyol! Quina sort, 
que el tinguem tan a prop!
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exposats a la vista només uns 500, i sabeu, és l’únic Mu-
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Encara que segur que l’espai que us haurà agradat més 
és la sala del final del recorregut en la que els visitants 
poden trobar diferents instruments que es

poden tocar, com una guitarra elèctrica, una arpa o un 
violoncel. Aquest espai agrada a tothom, tingui l’edat 
que tingui.

M’agrada dir que el que hi ha en els Museus, d’alguna 
manera és de tots, per això els guardem, els cuidem i 
els ensenyem, perquè són part de la nostra història, el 
nostre patrimoni.

Per als que treballem al Museu és un plaer veure com 
els visitants marxeu tan contents. Podeu venir sempre 
que vulgueu!

Eulàlia Vilardell
Responsable d’Activitats Educatives

Museu de la Música de Barcelona
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exposats a la vista només uns 500, i sabeu, és l’únic Mu-
seu de la Música de l’Estat Espanyol! Quina sort que el 
tinguem tan a prop!

Hi podem trobar instruments de totes les famílies, de 
corda (una col·lecció magnífica de guitarres), de vent ( 
instruments raríssims com el buccèn), de percussió (una 
bateria igual que la que tocaven els famosos Beatles) i 
també d’elèctrics perquè n’hi ha que tenen més de 300 
anys com els llaüts, però també en podem veure del se-
gle XX i XXI, com els primers ordinadors inventats per fer 
música.

Encara que segur que l’espai que us haurà agradat més 
és la sala del final del recorregut en la que els visitants 
poden trobar diferents instruments que es

poden tocar, com una guitarra elèctrica, una arpa o un 
violoncel. Aquest espai agrada a tothom, tingui l’edat 
que tingui.

M’agrada dir que el que hi ha en els Museus, d’alguna 
manera és de tots, per això els guardem, els cuidem i 
els ensenyem, perquè són part de la nostra història, el 
nostre patrimoni.

Per als que treballem al Museu és un plaer veure com 
els visitants marxeu tan contents. Podeu venir sempre 
que vulgueu!

Eulàlia Vilardell
Responsable d’Activitats Educatives

Museu de la Música de Barcelona
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Albert Inglès, Lara Juanpere, Carmen Ma-
gallanes, Irma Miñarro, Jaume Miranda, 
Maria Montalt, Mar Ortega, Rosario Pé-
rez, Marga Rodríguez, Anna Vilalta, Ana 
Navarro, Anna Miret, Bàrbara Sentinella, 
Carles González, Joan Soler, Marta Fa-
rràs, Nerea Pardo, Neus Miranda, Susana 
Pérez, Inés Cayuela.

COORDINACIÓ REVISTA

Maria Montalt, Mar Ortega, Bàrbara Sen-
tinella amb la col.laboració d’Esther Fuer-
tes (Museu Nacional d’Art de Catalunya) 

DISSENY REVISTA
Georgina Asunción (Ugly Studio).

COL-LABORACIONS
Ainara Díaz (estudiant Master Mediació 
artística UB), Eulalia Vilardell (Respon-
sable d’Activitats Educatives, Museu de 
la Música de Barcelona), Quima Farré 
(Coral del Palau de la Música), Carolina 
Coll (coordinadora del menjador), Junta 
AMPA Escola Miquel Bleach.

PERSONAL NO DOCENT
Arturo Mahiques (conserge), Txus García 
(secretaria), Elisenda Rubio (TEI), Teresa 
Ponce (vetlladora), Ma. del Mont Geli 
(vetlladora), Àgata Fornós (vetlladora).

AGRAÏMENTS
Montserrat Morales (educadora i 
formadora VTS), Anita Garcia (Rizoma), 
Ariela Espinoza (ballarina i coreogràfa), 
Roger Marin Diaz (músic), Irene Pallarés 
(La Urban Dancefactory), Mireia Reza 
(residència avis Mossèn 
Grup Chundarata!, 

Vidal i Aunòs), 
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“NO ES POT SEPARAR LA 
MÚSICA DE LA VIDA”

PAU CASALS
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