
Per què i com treballar Pau Casals a l’aula 
Cicle Mitja  - Area de Música                                           Artur Gestí Andreu 
 
 
Justificació de la unitat 
 
La figura de Pau Casals, no només és la d’un personatge important per la 
vessant musical, sinó que en el mateix ordre d’importància trobem una figura 
d’un valor personal i humà poc comú. Com a music va revolucionar la 
interpretació del violoncel, però com a persona va demostrar un compromís 
amb les causes que ell creia justes i una solidaritat amb els menys afortunats 
que mereix l’atenció dels nostres alumnes arreu de Catalunya.  
 
En aquesta unitat didàctica treballarem tres aspectes de la persona i la vida de 
Pau Casals. En primer lloc la musical, amb el coneixement del violoncel amb 
les seves parts i característiques. En segon lloc la seva relació amb el territori 
on va néixer, és a dir  Catalunya. I per últim el seu compromís amb la pau.  
 
En aquesta programació es pretén fer competents als alumnes, no només en 
els aspectes artístics, sinó que de manera molt important es procurarà donar 
habilitats i models per resoldre i afrontar situacions morals i personals, de 
convivència i que els ajudin a ser més compromesos i solidaris. 
 
 
Àrees Competències pròpies de l’àrea 

Aportacions a les àrees de les 
competències bàsiques 

Educació artística  Competència artística i cultural 

 
• Competència  lingüística i 

audiovisual 
• Competència d’aprendre a 

aprendre 
• Competència d’autonomia i 

iniciativa personal 
• Competència social i ciutadana 

 

 
 
 

Objectius 
 

1- Conèixer alguns trets biogràfics de la vida de Pau Casals 
2- Conèixer i identificar les parts del violoncel, el so i les seves 

característiques. 
3- Identificar la peça “El Cant dels Ocells” i saber-ne el seu origen i 

significat per a en Pau Casals. 
4- Valorar el sentiment de pertinença a un territori i com va lligat amb la 

identitat. 
5- Comprendre el valor del compromís i com expressar-lo. 
6- Treballar conjuntament, amb respecte i participant de les activitats. 

  
 



Materials i tipus d’aula 
 
Les activitats es realitzaran a l’aula ordinària o a l’aula de música en cas de que 
n’hi hagi. 
Per a la realització de les activitats faran falta: 
Aparell reproductor de música. 
Projector o pissarra digital. 
Ordinador amb connexió a Internet. 
 

 
Temporització 
 
La programació consta de tres sessions d’una hora cada una. 

 
 

Seqüència d’activitats i metodologia 
 
Sessió 1 
 
Amb el suport visual de la pissarra digital o un projector fem la presentació de 
Pau Casals. (Annex 1) 
Realitzem preguntes als alumnes per comprovar quins coneixements previs ja 
tenen i a partir d’aquests anem introduint la vida del personatge i la seva 
trajectòria personal. Deixem que les seves preguntes condueixin l’explicació. 
 
Al final de l’explicació haurem parlat de tres punts basics i que repassarem per 
finalitzar. 

• Era intèrpret de violoncel 
• Degut a la guerra va haver de marxar de la terra on va néixer. 
• Va treballar per la pau i per ajudar a les víctimes de la guerra. 
 

Parlarem del violoncel amb l’ajuda del suport visual. (Anex 2) 
Comentarem les parts més importants, a quina família pertany i veurem un 
vídeo : 
http://www.youtube.com/watch?v=4WCj0y9MMxc 
http://www.youtube.com/watch?v=ktelUSrHOkw&feature=related 
 
Repassem la resta de la família d’instruments de corda fregada i el lloc que 
ocupen a l’orquestra. 
 
A continuació repassem el fet de que Pau casals hagués d’exiliar-se i com 
estimava la terra on va néixer.  
Fem una petita redacció de 8 a 10 línees explicant on varem néixer i quins 
records tenim d’aquest lloc, si ens agrada i perquè. 
 
 
 
 



Sessió 2 
 
Reprenem amb les redaccions escrites a la sessió anterior i en llegim alguna. 
 
El mestre explica que Pau Casals sentia molta enyorança per la terra on va 
néixer i que ell ho expressava a traves de la música. 
Mirem el vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=COR3lMXKAfg 
 
Explicarem que és una nadala tradicional catalana i aprendrem a cantar-ne 2 
estrofes: 
 
En veure despuntar 
el major lluminar 
en la nit més ditxosa, 
els ocellets cantant, 
a festejar-lo van 
amb sa veu melindrosa. 
 
L’àguila imperial 
se’n vola cel adalt, 
cantant amb melodia, 
dient: Jesús és nat, 
per treure’ns de pecat 
i dar-nos alegria. 
 
En acabar de cantar recordem que pau casals no va tornar a Catalunya pel seu 
compromís amb la llibertat, ja que no volia tornar fins que desaparegués la 
dictadura de Franco que hi havia en aquella època. Tampoc va tocar més el 
violoncel amb els que ell creia que permetien que continues la dictadura. 
 
Preguntem als alumnes si ells estan compromesos amb alguna causa. Com 
podem mostrar el compromís amb alguna causa? A traves del que diem, del 
que fem? Podem fer qualsevol cosa per defensar la nostra causa? Hi ha un 
límit? 
 
Intentem crear un debat i extreure’n unes conclusions.  
A continuació fem grups de 4 o 5 alumnes i que escriguin unes conclusions a 
les qüestions plantejades. Finalment posem en comú les conclusions i les 
escrivim a la pissarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sessió 3 
 
Reprenem la sessió anterior recordant el que hem treballat. 
 
Repassem les dos estrofes del cant dels ocells. 
 
Repartim una fitxa d’avaluació que els alumnes realitzaran de manera 
individual.   
(Annex 3) 
 
Sense recollir les fitxes comentarem amb veu alta les respostes dels alumnes i 
cada un s’anirà corregint els errors ell mateix. Finalment el mestre recollirà les 
fitxes i les repassarà. 
 
Per finalitzar veurem un fragment del discurs que va fer a la ONU. 
http://www.youtube.com/watch?v=c3evi2PUTPI 
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Documents annexos 
 
Anmex 1 

  

    
 



Annex 2 

 
 



Annex 3 
 
Pau Casals i el violoncel                                  Nom:................................... 
                                                                                 Curs:................................... 

 
 
1.- Escriu en nom de totes les parts del violoncel que coneguis i indica-les amb 
una fletxa. 
 

 
 
2.- Pau casals va marxar de Catalunya per un motiu. Recordes quin? 
 
 
 
3.- En record a Catalunya sempre tocava una peça musical amb el seu 
violoncel. Recordes quina? 
 
 
 
4.- Digues si les frases següents són veritat o falses: 
 

• Pau Casals va fer molts diners tocant per tot el món. 
• Li agradava fumar amb pipa. 
• No va tornar mai a Catalunya. 
• El cant dels ocells és una nadala. 
• El violoncel és el més petit de la família de corda fregada. 

 
5.- Explica breument que t’ha semblat la vida de Pau Casals. 


