
UN PETIT TOC DE BARROC, FEM UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ! 
 
Creareu un programa de televisió, en grups de 4/5 persones.  
Formats del programa: 
 

- Telenotícies. 

- Documental sobre l’art del Barroc. 

- Entrevista a un o més experts/es sobre música vocal barroca. 

- Pasapalabra. 

- El convidat: entrevista a un músic del Barroc 

El format del programa l’assignarà la sort, no es podrà triar ni canviar un cop 
assignat. 
 
Dedicarem dues setmanes a preparar el guió del programa, a l’aula. El primer 
dia es faran els grups, es repartiran els programes, decidireu rols i pensareu 
què caldrà portar el proper dia, ja que caldrà portar la informació preparada 
de casa, impresa i, a l’aula, posar-vos d’acord en la distribució de tasques, 
crear els personatges i fer el guió (si més no, un esborrany). També podrem 
usar ordinadors portàtils amb connexió a internet. 
 
S’avaluarà aquesta feina a l’aula, com a part del procés de creació del 
programa, mitjançant una rúbrica i seguint els criteris següents: 
 

- Portar el material, prèviament preparat i imprès, a l’aula per tal de poder 
organitzar la feina posterior. 

- Distribució de tasques i rols entre els/les membres del grup. 

- Cooperació i coordinació del grup. 

- Al final de cada hora hi haurà d’haver acords i algun redactat. 

- Aprofitament del temps de treball a l’aula (actitud). 

La tercera setmana em lliurareu un guió provisional passat a net (ordinador). 
L’avaluaré i us el retornaré corregit. Criteris d’avaluació del guió: 
 

- S’ha d’ajustar al format del programa assignat. 

- Ha de tenir l’aspecte d’un guió televisiu o radiofònic: introducció del 
presentador/a, personatges, diàlegs, preguntes, respostes, música (títols i 
autors).... 

- Ortografia i expressió escrita correcta. 

- Presentació acurada. 

- Errors de contingut. 



- Originalitat, creativitat. 

A partir del moment del retorn del guió corregit, disposarem de 15 dies per a 
fer la gravació. La idea és gravar a l’aula de música, pot ser divertit! Si fan 
falta decorats, els podem fer entre tots.  
 
Fixarem 1 o 2 dies per veure els programes a classe. Tothom haurà de portar 
en un pen la gravació el primer dels dies fixats, tot i que aquell dia no es 
pugui visionar el programa. No s’acceptarà en cap cas el lliurament d’una 
gravació fora del termini previst. 
 
L’avaluació del producte final (el programa) seguirà els criteris següents: 
 

- Originalitat i creativitat en la posada en escena. 

- Edició del vídeo (títols, títols de crèdit, nom de les músiques impreses...) 

La qualitat de la imatge no es considerarà important, sempre que sigui 
mínimament correcta. 
 
DURADA MÀXIMA DEL PROGRAMA: ENTRE  5 I 8 MINUTS. 
 
Quin valor té cadascuna de les parts avaluades? 
 
PROCÈS DE TREBALL A L’AULA 30% Amb graella. 
GUIÓ 40% 
PRODUCTE FINAL 30% 
 
Aquí teniu unes quantes propostes d'obres musicals del Barroc que podeu 
incloure en el vostre programa, òbviament és una llista totalment oberta: 
 
- Les quatre estacions, Antonio Vivaldi (podeu triar fragments de cadascuna 
de les estacions). (Concerto) 
- Oratori El Messies, Georg Friedrich Haendel. 
- Canon, Johann Pachelbel. 
- Tocata i fuga en rem, Johann Sebastian Bach. 
- Badinerie, Johann Sebastian Bach. 
- Concert de Brandemburg nº2, Johann Sebastian Bach. (Concerto Grosso) 
- Suite per a violonchel nº1, Preludi, Johann Sebastian Bach. 
- Obertura de l'òpera Orfeu, Claudio Monteverdi. 
- Ària de la Suite nº3, Johann Sebastian Bach. 
- Fuga nº2, Clave bien temperado, Johann Sebastian Bach. 
- Concert per a oboè, corda i continu en re m, Alessandro Marcello (Concert). 
- Ària "Lascia ch'io pianga " de l'òpera Rinaldo, Georg Friedrich Haendel. 
- Te Deum, Marc-Antoine Charpentier 
- Adagio, Tomaso Albinoni. 
- Quadern d'Ana Magdalena Bach, Minuet. 
A més de totes les que hi ha citades al llibre de text i que haureu de 
consultar. 
 


