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VISQUEM LA MÚSICA 
 
LA MUSICA - ELS COLORS - LA PARAULA 
Mozart    Picasso      Joan Coromines 
 
 
INTRODUCCIO 
Despertar al son de la musica 
 
 
(Els alumnes de sise aj upits i estirats al terra en actitud d' estar adormits, es van 
despertant tot aixecant-se al son de la musica de Mozart. Aniran destapant 
l'acrostic de la paraula musica que es trobara al decorat , aquest acrostic ens porta 
a tot allo que evoca, suggereix, inspira, fa sentir……..l a musica.) 
 
 
Sergi- Qui no escolta musica diariament? 
La musica ens acompanya en cada moment de la nostra vida i segurament a cada 
moment i a cada record li podem posar una canto, una melodia i un nom. 
 
Elisa- La musica forma part essencial de les nostres vides. Ens acompanya en 
moments 
importants, afecta al nostre estat d'anim i representa un signe d' identitat. 
A mes a mes dels seus efectes positius per a les persons, incita 1 ajuda a 1 
enteniment 1 
facilita la integracio social. 
"La musica es motor de la vida!" 
 
Maria- Aquesta peca tan coneguda que acabem d' escoltar es de Mozart. 
Amb ella volem comencar aquesta funcio com homenatge a aquest genial 
compositor. 
 
Sergi- El 2006 es l'any international Mozart, volem commemorar els 250 anys del 
seu 
naixement. 
 
Maria- Mozart ha passat a la historia per haver estat 1'exemple mes gran de nen 
prodigi. 
A 1'edat de 8 anys va composar la primera simfonia, i als 13, la seva primera 
opera. 
 
Elisa- Es va mostrar molt aviat en un geni dels que neixen cada 100 anys. Es 
sense 
dubte un dels exemples mes grans de genialitat i fecunditat en la historia de la 
composicio musical. 
Sigui aquest el nostre petit homenatge en honor a la seva obra. 



 2

 
1- Els nens viuen la musica a I'escola – PARVULARI 

 
Alba- La musica permet evocar records grats. 
Ah! Si. Si ens parem a pensar ens venen al record els nostres primers contactes 
amb la 
musica. 
 
Irene- Jo no ho recordo, pero la mare m'explica que em cantava cantons de 
bressol 
quan era un nado. Totes les mares del mon han cantat als seus nadons per 
adormir-los, 
tranquil •litzar-los  
 
Alba- Be, posats a recordar, jo penso en els contes que m'explicaven, on tambe 
sortien 
cantons, o en totes aquelles cantons que hem cantat quan erem petits: "En Joan 
Petit", 
"La lluna, la pruna!, "El gall i la gallina", "Jo soc petiteta", i tantes altres! ! 
 
Irene- Oh si, a l'escola ens en van ensenyar moltes, que be que ho passaven 
cantant i 
ballant tots junts! ! 
Recordem amb els menuts de l' escola el conte d' en Patufet i algunes d' aquestes 
cantons 
i danses. 
 
2 - A 1'escola fem musica SEGON 
 
Marc- Que es la musica? 
Si consultem el diccionari etimologic del Joan Coromines, la paraula musica be de 
la 
paraula "musa", que en grec antic feia al•lusio a un grup de personatges mitics 
femenins 
que inspiraven als artistes. 
Carme- Si mirem la definicio es fart de combinar els sons, es una forma 
d'expressar el 
que sentim, de comunicar-nos... 
 
Marc- Pero qui inventa la musica? 
La musica sempre ha acompnyat !'home. Partint dels sons de la natura, dels que 
fan 
petits objectes... !'home els ha escoltat i ha repetit aquells que li eren mes plaents. 
Aim doncs, hi ha compositors com Mozart que tot jugant amb els sons, les notes i 
els 
silencis descriuen paisatges, histories, emocions....i creen un mon fantastic. Quan 
escoltem aquesta musica ens provoca diferents emocions. 
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Carme- Ara els nens de segon ens volen expressar que han sentit ells en escoltar 
aquesta peca de Mozart. 
 
3-Viure la musica (orquestra i dansa) -{PRIMER 
 
Dani- Una altra manera de viure i gaudir la musica es anant a un concert, on la 
musica 
es en directe. 
De concerts n'hi ha de molts tipus, de musica classica, de rock, de rumba, de festa 
major  
Sania- De vegades hi ha una orquestra, on tots els musics toquen els instruments 
dirigits 
per un director o directora. L'orquestra pot estar acompanyada de ballet, on els 
ballarins 
i ballarines interpreten el paper de princeps, reis i reins, cignes, follets, fades.... 
Avui tenim una orquestra de percussio i son les fades i els follets qui interpreten. 
 
4- Dansa popular - TERCER I QUART 
 
Albert- La musica ens ha acompanyat al llarg de les nostres vides. Generacions i 
generacions han ballat al seu ritme. 
Les nostres festes populars estan plenes de traditions antigues, que ens recorden 
el 
passat. 
Marta Roy- Ara els nens i nenes de tercer i quart ens representen una aproximacio 
a les 
festes de moros i cristians que son unes comparses que desfilen al compas d'unes 
marxes, tant mores com cristianes. 
Albert- Aquest es un costum dels nostres veins del Pals Valencia, que ens recorda 
un 
temps on convivien dues cultures ben diferents, que sempre ha volgut representar 
la 
germanor entre aquests dos pobles. 
Marta R- Els alumnes de 3r i 4rt ens presenten "moros i cristians"! ! 
 
5-Picasso - TERCER I QUART 
 
Salah- Deixem la musica i passem als colors! 
Marta F- Any Picasso! 
A la primavera del 1906 Picasso torna a Barcelona, on retroba alguns dels seus 
amics , i 
se'n va tot seguit a Go sol, on s'estara uns tres mesos. Gosol es una etapa molt 
important 
en la seva carrera. I com ara es compleixen 100 anys de la seva estada, hem 
volgut 
recordar aquest geni de la pintura i donar a coneixer la seva obra amb un seguit 
d'actes , 
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exposicions ....etc. 
Salah- Per a nosaltres significa explosio de color , significa diversitats, significa 
tantes 
coses! Els pintors treballen amb els colors, amb una gran varietat de colors! 
Els colors representen la diversitat, les diferents individualitats que existeixen al 
mon. 
Marta- Els colors distribuits a la paleta, s'uneixen, es barregen entre ells formant 
un tot. 
L'harmonia dels colors uneix els pobles, l'intercanvi de cultures enriqueix. La 
pluralitat 
ens fa mes universals. 
Salah- Ara aquesta explosio de colors la volem acompanyar de musica. Son els 
alumnes 
del Cicle Mitj a els qui ens ofereixen la seva visio. 
 
6- El circ- CINQUE 
 
Arne- En veure a Picasso i la seva obra, hem recordat tambe el mon del circ. 
I per que? Us ho preguntareu.. 
Victor- Doncs, perque Picasso frequentava el circ Medrano, instal•lat als carrers de 
Montmartre. 
Arne- Se sentia atret pel mon del circ i ben acollit pels artistes Els visitava amb 
frequencia i de vegades fins i tot ell presentava els espectacles en tots els idiomes. 
 
Victor- Es per aixo que pinta els personatges del circ. Familia d'acrobates, familia 
de 
saltimbanquis, l'equilibrista de la bola, arlequins .... 
 
Arne- Els alumnes de cinque han volgut rememorar el mon del circ i ara us 
ofereixen 
una mostra de les sever habilitats. 
 
7- De marxa!- CINQUE 
 
Iman- Que be que ho han fet! Oi que els alumnes de 5e son uns artistes? 
La musica es basica en les relacions humanes. 
Segurament tots en sentir una determinada musica, la relacionem amb moments 
de la 
nostra vida, amb determinades vivencies. 
 
Marta M- Moltes parelles tenen una canto que es molt especial per a ells perque 
els hi 
recorda quan es van coneixer o quan es van enamorar. 
 
Iman- Qui no s' en recorda de les primeres cantons que va ballar? I amb qui les 
ballava? 
Alguns pares ens han explicat els "guateques" que organitzaven quan eren j owes 
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i es 
trobava tota la colla per ballar. Unes vegades ballaven cantons romantiques i 
d'altres 
mogudes o "sueltas" com li deien. Sempre s' ho passaven molt be. 
 
Marta M- Nosaltres ara volem recordar un rock dels anys 60, que encara que han 
passat 
molts anys, tots coneixem. 
 
8- Grease - SISE 
 
(Posar musica de "Memories d' Africa" o un altra, deixar que s'escolti uns segons i 
comencen a parlar.) 
 
Marta R Segur que molts de vosaltres tambe us recorda alguna cosa aquesta 
musica 
que song ara, oi...? i segur que alga diu: _ mira... si es la musica de "Memories 
d' Africa". 
 
Sbnia Doncs si, i a mes a mes resulta que aquesta peca es de Mozart. 
 
Arne_La musica tambe es molt important al cinema, fins i tot li donen un 
OSCAR,... o 
un GOYA... Cada pel•licula to la seva banda sonora que es la musica que 
acompanya 
al guio de la pel•li. 
 
Sbnia Sovint recordem la pel•licula per is seva banda sonora, i en altres ocasions 
pensant en la pel•li ens ve al cap la seva musica. 
 
Marta R Qui no recorda la musica de "STAR WARS" o la de "MARY POPPINS"...? 
 
Sbnia_I que em dius de lade "PRETTY WOMAN"...? (na na na na na na na...) 
 
Arne Darrere d'aquests titols cinematografics hi ha uns grans compositors 
musicals. 
 
Marta R -Molt be, I ara nosaltres fem aquest petit recordatori musical 
cinematografic. 
 
Arne_Els alumnes de 6e hem triat aquesta canto ben coneguda per tots vosaltres, 
per 
gent de diferents edats, que ha estat un dels grans exits de la banda sonora de 
"GREASE" I f 111 
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CANT FINAL 
 
Marta F- Be, esperem que us hagi agradat aquesta vetilada tan musical que 
avul us hem ofert i que hem preparat amb tots la il.Iusio entre tots: grans i 
petits. Ara corn cada any, abans d'acomiadar-nos, cantarem tots junts una 
cango: "Ell dret a sobreviure"I 
Iman- Si la volen cantar tenen la Iletra en el programa. I en qualsevol cas els 
recomanem la seva lectura , doncs expressa un desig que tots compartim, 
conservar el nostre planeta i construir entre tots un mon millor. 
 
 
EL DRET A SOBREVIURE 

 
Autor: Davy Cambel 

Adaptacio: Abel Castilla i Maria Martorell 
 
Cal un mon on els animals tranquils puguin viure, 
on el pas dels anys sera marcat pel ritme natural. 
Cal deixar-los ben tranquils, cal que visquin Iliurement, 
si els fen por marxaran per sempre mes. 
Tenen dret a sobreviure, hem de fer que sigui aixi, 
ens hi hem de posar tots, hem de salvar el nostre mon. 
No podem esperar, no hi ha pas temps per dubtar. 
Entre tots, to tambe, ho hem de fer. 
Cal un bosc on els arbres creixin alts i gegants, 
on el verd dels prats i els fruits marquin el ritme de tot I'any. 
Cal deixar-los ben tranquils, cal que vigilem el bosc, 
si els fem fora tot el mon sera un sorral. 
 
TORNADA 
 
Cal un mar on els peixos els mes grans i petits 
solquin Ilestos les onades del seu temps de nord a sud. 
Cal deixar-los ben tranquils, cal que nedin el seu tram 
i que juguin dins de I'aigua sense poi-. 
 
TORNADA 
 
Cal un cel on tots els ocelis hi volin Ileugers, 
on ningu no els aturi ni els ataqui amb males arts. 
Cal deixar-los ben tranquils, cal que fassin el seu niu 
i que busquin noves terres si els conve. 
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Actuacions 
 

Introducció 
 
1.- Molto Allegro    
 
Parvulari 
 
2.- El Patufet 

3.- Ball de gitanes 

4.-Jo sóc petiteta 

5.- Mariners 

 
Cicle Inicial 
6.-  1r.- A l’escola fem música – Dansa de la fada 

7.-  2n.- Viure la música –  Petita música nocturna – Rondo alla turca 

 
Cicle Mitjà 
8.-  3r i 4t- Moros i cristians: - Abenserraig 

 9.-  Ballet “Dimni” (baixar volum) 

 10.- Paquito xocolatero 

11.-  3r i 4t-Picasso 

 
Cicle Superior 
 
12.-  5è- El circ.  Marxa de Rossini 

13.-  5è_ De marxa. Rock and roll 

14.- Memòries d’Àfrica 

15-  6è- Grease  (baixar el volum quan acaba el ball) 
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16.- El dret a sobreviure   

        
 
EL DRET A SOBREVIURE   Autor: Davy Cambel 

Adaptació: Abel Castilla i Maria Martorell 
 

Cal un món on els animals tranquils puguin viure, 

on el pas dels anys serà marcat pel ritme natural. 

Cal deixar-los ben tranquils, cal que visquin lliurement, 

si els fen por marxaran per sempre més. 
 
Tenen dret a sobreviure, hem de fer que sigui així, 

ens hi hem de posar tots, hem de salvar el nostre món. 

No podem esperar, no hi ha pas temps per dubtar. 

Entre tots, tu també, ho hem de fer. 
 

Cal un bosc on els arbres creixin alts i gegants, 

on el verd dels prats i els fruits marquin el ritme de tot l’any. 

Cal deixar-los ben tranquils, cal que vigilem el bosc, 

si els fem fora tot el món serà un sorral. 

TORNADA 
 
Cal un mar on els peixos els més grans i petits 

solquin llestos les onades del seu temps de nord a sud. 

Cal deixar-los ben tranquils, cal que nedin el seu tram 

i que juguin dins de l’aigua sense por. 

TORNADA 
 
Cal un cel on tots els ocells hi volin lleugers, 

on ningú no els aturi ni els ataqui amb males arts. 

Cal deixar-los ben tranquils, cal que fassin el seu niu 

i que busquin noves terres si els convé. 
TORNADA 
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