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Benvingudes famílies, 

 

Teniu a les vostres mans la maleta del PRODUCTOR MUSICAL. En aquesta maleta 

trobareu el material necessari per investigar i preparar una breu exposició. Ara bé, no és un 

llistat tancat. El nostre principal objectiu és que els nois i noies escullin aquella cançó o 

melodia que més els agradi o els motivi. 

A continuació us oferim unes pautes per ajudar-vos a preparar l’exposició oral: 

1. DECISIÓ DE LA CANÇÓ O MELODIA: Sempre és difícil triar una única cançó. En aquest 

cas hauria de ser una cançó o una melodia que sigui representativa per el propi noi o 

noia. Una peça musical que l’escolti moltes vegades o que se la posi en algun 

moment determinat d’acord amb el seu estat d’ànim... 

2. RECERCA D’INFORMACIÓ: El segon pas és recollir la informació necessària per 

preparar l’exposició. Aquesta es pot trobar per Internet, a llibres de la biblioteca, 

fotos pròpies, diaris, revistes, objectes...  

A la carpeta trobareu un guió per ajudar-vos a trobar continguts per a la vostra 

exposició davant dels companys i companyes. 

3. MATERIAL UTILITZAT: Un cop heu trobat la informació necessària (fotos, text, 

dibuixos, arxiu d’àudio o vídeo de la cançó...) haureu de pensar quin suport serà el 

més adequat per organitzar-la (mapa conceptual, llibre amb post-its, power point, , 

petit resum...) 

4. ESTRUCTURA I ORDRE: Per preparar l’exposició podeu ajudar-vos d’aquest petit guió 

a. Presentació: Es presenta l’alumne (em dic...) i presenta la temàtica (“a 

continuació us presentaré”, “faré una exposició sobre”, “us parlaré de”, 

“m’agradaria que escoltéssiu”...) 

b. Desenvolupament: Explicació del tema. Per exemple: 

i. Per iniciar intervencions: “L’objectiu d’aquesta exposició és...”, “Parlaré 

en primer lloc de...”, “d’entrada”, ... 

ii. Per introduir exemples: “Per exemple”, “ com és el cas de”... 

iii. Per estructurar el discurs: “En primer lloc”, “En segon lloc”, “D’una 

banda”, “d’altra banda”, ... 

iv. Per reprendre un tema: “Tornant al que hem vist (o sentit) al principi”, 

“Deia que”, “assenyalava que...” 

c. Cloenda: “Per acabar...”, “finalment”... 

5. TEMPS D’EXPOSICIÓ: L’alumne disposarà d’un màxim de 10 minuts per dur a terme 

la seva exposició davant dels companys de classe, en el quan s’inclou l’audició de la 

cançó o melodia escollida. 
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Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

TRIA UNA CANÇÓ O UNA MELODIA  

Quin és el seu títol? 

Qui és el compositor@? (qui ha escrit la música?) 

I qui ha escrit la lletra? (en elcas que n’hi hagi...) 

Qui la interpreta? (qui la canta? Qui la toca? És un cantautor? És una orquestra? És un grup 

de rock? Un Big band de jazz?,...) 

Com es diu o diuen els o les que interpreten la cançó o melodia que has triat? (nom del 

grup musical, nom dels integrants del grup, del cantautor, de l’orquestra,...) 

Per què has triat aquesta cançó? (Quan sento aquesta cançó em poso content, m’agrada 

perquè em fa ballar, em fa pensar, em recorda una situació, la meva mare me la cantava de 

petit, m’encanta aquesta pel·lícula i la seva banda sonora, quan estic molt nerviós m’ajuda 

a relaxar-me, al cotxe sempre l’escoltem, surt en un videojoc...)  

En quin moment del dia la sols escoltar? (Quan vaig de camí a una activitat extraescolar, 

quan em rento les dents, quan escolto la radio, quan estic tranquil a la meva habitació, 

quan vaig en cotxe, quan vaig d’excursió... ) 

Quines emocions et transmet aquesta melodia o cançó? (és una cançó romàntica, 

provocativa, divertida, trista, em transmet por, eufòria, tranquil·litat, ...) 

A quin gènere musical pertany? (rock, jazz, folk, hip hop, funk, clàssica, popular, pop, heavy, 

folk, country...) 

Podries dir alguna cosa del cantant o del grup? (han guanyat algun premi? Saps com es va 

formar la banda i on? Han fet alguna gira? Han editat algun disc? Quines són les cançons 

més famoses del grup? Podries dir quin tipus de veu té el o la cantant? Veu blanca, 

femenina o masculina? Es tracta d’una agrupació instrumental o vocal? És un duet, un trio... 

? Com té la veu el o la cantant? Té una veu dolça, aspre, rugosa, estranya, aguda, greu...? 

...) 

Quin tempo té aquesta cançó? (és lenta, ràpida, ...?) 

Saps si hi ha alguna anècdota o situació divertida sobre aquesta música (cançó o melodia), o 

dels intèrprets  (cantant – músic) o del compositor@? 

Quins instruments formen el grup instrumental que acompanya o interpreta la cançó o 

melodia que has triat? Hi ha algun instrument que destaqui sobre els altres? 

Podries esbrinar en quin any van crear la cançó o melodia que has triat? 
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Series capaç de posar un punt en un mapa del món del lloc d’on prové aquesta melodia o 

cançó? 

Com acompanyaràs aquesta cançó? 

a. Recorda que hauràs de presentar la cançó o la melodia mitjançant un arxiu d’àudio 

o de vídeo registrat en un pendrive. 

b. Pots interpretar la melodia o la cançó amb un instrument que sàpigues tocar. 

c. Pots acompanyar la teva proposta (cançó o melodia) amb una coreografia. 

d. Pots afegir una percussió corporal sobre la música que has triat. 

e. Pots crear o fer servir un musicograma (o mapa conceptual) perquè puguem escoltar 

algun element musical rellevant o bé seguir l’ordre dels instruments o seguir el fil de 

la història que ens explica la música (tipus còmic) 

f. Crea i inventa noves maneres d’acompanyar la cançó o la melodia que has escollit. 

 
SI HAS TRIAT CANÇÓ TAMBÉ POTS PARLAR DE LA SEVA LLETRA... 
 
Sovint entens què significa una cançó quan l'escolteu per primera vegada. 

De vegades, les paraules de les cançons (les 'lletres') són molt poc profundes. Però sovint és 

una bona idea 

tornar-la a escoltar i fer un cop d'ull a la lletra com també al ritme i a la melodia. 

 

1. Mireu el títol. Què us sembla la cançó? 

2. Les lletres t'expliquen una història? Quins sentiments expressen les lletres? 

3. Hi ha un missatge a la cançó? Hi ha un missatge per als oients? 

4. Quina és la melodia (suau, repetitiva, etc.)? Canvia? 

5. És el ritme lent, ràpid? Canvia? Et recorda qualsevol cosa? 

6. El ritme i la melodia coincideixen amb la lletra / la història (p. Ex., Una melodia lenta i 

trista per a història trista; un ritme repetitiu i lletres per deixar clar el missatge)? O hi és un 

contrast entre melodia i lletra (per exemple, una història trista, però música ràpida i feliç)? 

No us preocupeu si no podeu explicar-ho tot. Les cançons són com poemes, sovint poden 

ser interpretats de maneres diferents. 
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L'article següent  pertany al productor i enginyer de so Leo Leoni: 

Moltes persones es pregunten què és un productor musical i el 

fa trets en el procés que condueix a l'elaboració d'un disc, una pista o el recent EP 
(Extended play o disc de curta durada). Per aquest motiu, he decidit explicar des de la meva 
Perspectiva i experiència com a productor i com a artista que ha treballat amb diversos 
productors de música alguns d'aquest paper clau "entre bastidors" dins de la indústria de 
música. 

Per entendre què fa que un productor musical, és necessari explicar una mica diferents 
etapes relacionades amb la creació d'un disc, que vaig definir de la següent manera: 

1. Preproducció i elaboració del pressupost 

2. Gravació 

3. "Overdubs" o enregistraments addicionals 

4. Edició 

5. Mescla 

6. Masterització 

En la majoria dels casos, un productor de música treballa en totes les fases del disc, fins i tot 
moltes vegades com l'autor o co-autor de cançons, depenent de la creativitat de 
l'artista. Per tant, un productor musical té responsabilitats administratives i creatives. 

Entre les responsabilitats creatives es troben: 

 Autoria o Co-autoria de cançons. 

 Arribar a conèixer les influències musicals de l'artista i els treballs previs 

del mateix en cas de tenir-los. 

 Arranjaments instrumentals i vocals. 

 Coneixement i comprensió del procés de gravació i mescla. 

 

Entre les responsabilitats administratives hi ha les següents: 
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 Gestió del pressupost del disc. 

 Coordinació d'horaris d'estudis de gravació, músics de sessió, mescla i 

masterització. 

 Elecció de músics i personal adequat per a la preparació del disc. 

 Recull de persones involucrades en els crèdits d'àlbum. 

 

Altres responsabilitats addicionals: 

 Entendre i mantenir la visió del projecte durant tot el procés. 

 Manteniment de la pau entre les diferents persones implicades en el disc. 

 Capturar els moments de creativitat. 

 Conèixer l’artista, les seves fortaleses i limitacions, el seu gènere musical, 

el to de cada cançó, entre d’altres. 

 Saber quan hi ha un moment màgic i captar-lo. 

 Saber prendre decisions (una de les més difícils i importants). 

 Fer una bona gestió dels recursos dels quals es disposen. 

 Preveure un ambient confortable i creatiu per a l'artista. 

 Conèixer els termes relacionats amb la música, els instruments, 

l’enregistrament, els equips... 

 La capacitat de tenir una bona oïda per fer la mescla. 

 

Un cop definit les diferents etapes d'un disc i les diferents responsabilitats que té un 
productor, podem començar a saber com funciona el productor de música des de conèixer 
l'artista fins la còpia primer físic o digital del mestre de l'àlbum. 
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El teu mapa conceptual pot tenir aquest aspecte... 

Títol 
Com és la dinàmica? 

Quina 

forma té? 

L’AUDICIÓ 

Els instruments 

que he escoltat 

són... 

El tempo és... 

L’estil d’aquesta peça és... 

M’ha agradat o no m’ha agradat perquè... 
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Ves escrivint en el requadre les idees que tens mentre escoltes la música... 
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1 EMOCIÓ! 

Em fa sentir... 

TÍTOL 

COMPOSITOR 
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