GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
ZER L’HORTA DE LLEIDA

Primer de tot, em presento:
Benvolguts alumnes del ZER L’Horta de Lleida, sóc la vostra nova mestra
de música, la Rosa, encara que ens resten molt pocs dies de curs per davant,
tractarem d’aprofitar-los al màxim possible.
Llàstima que no ens puguem vore a classe, però malgrat les
circumstàncies tractaré d’estar al vostre costat tot el temps que ens resta. El meu
correu electrònic és: mestrademusicalleida@gmail.com perquè em pugueu
preguntar tot el que necessiteu i perquè m’envieu les vostres activitats.
Vos desitjo una bona recta final del curs.
Molts Ànims! L’estiu ja s’apropa.

ACTIVITATS PER AL SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
SETMANA DE L’1 AL 8 DE JUNY

Activitat 1. La primavera. Escoltem a Vivaldi.
Ja s’acosta l’estiu i la primavera inicia el seu final, tot i que ens hem passat
aquesta estació tan acolorida a casa no vol dir que no pugem gaudir d’ella a
través de la música.
A continuació vos deixo un enllaç per poder escoltar La primavera de Vivaldi.
https://www.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew
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Activitat 2. Descripció.
Escrivim breument que ens ha semblat l’obra. Descrivim com ens hem sentit a
l’escoltar-la.
Activitat 3. Vivaldi
Busquem informació sobre Vivaldi i escrivim 3 o 4 línies sobre la seva vida i obra.
Activitat 4. Interpretem dibuixant.
Tornarem a veure el vídeo. Una vegada vist el vídeo dibuixarem la nostra
interpretació de l’obra escoltada. Podem tornar a escoltar la música tantes
vegades faci falta tan com si estem dibuixant o no.
Recordeu que hem podeu enviar les vostres activitats al meu correu electrònic a
mestrademusicalleida@gmail.com no dubteu en escriurem si teniu cap dubte.
Molts ànims per aquesta setmana
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