
Ja hem arribat a l'última setmana de maig. Hem estat treballant molt intensament aquestes setmanes i crec 
que és important en aquest moment fer un resum dels objectius que ens vam proposar davant del context 
actual, què hem treballat (continguts) i com ho hem fet (eines). 

 Els OBJECTIUS de la matèria de música d'aquestes setmanes han estat: 

 - Fer un acompanyament emocional i facilitar al màxim la presència del professorat. 

 - Repassar continguts treballats durant el 1r i 2n trimestres. 

 - Aprendre nous continguts, sempre tenint present la situació excepcional en la que ens trobem. 

   

QUÈ HEM TREBALLAT? 

 Durant tot aquest temps us he anat presentant puntualment ACTIVITATS BEN DIVERSES QUE US HAN 
PERMÈS: 

 - Repassar continguts treballats durant el curs a classe. 

 - Aprendre continguts nous: Ludwing Van Beethoven, melodia pentatònica, eines online. 

 - Usar eines online per: jugar aprenent, escriure textos, inserir imatges i vídeos, inventar melodies 
pentatòniques, escriure una partitura, crear un incredibox i tenir actualitzat el vostre blog. 

 - Escoltar música i fer servir la imaginació. 

- Relacionar música i paraula. 

- Relacionar música i imatge. 

- Parlar amb la vostra família, descobrir el seus gustos musicals i potser estils, grups i cançons que no 
coneixíeu. 

 - Escoltar els sons i sorolls que us envolten en una situació tan particular com la que estem vivint. 

  

 COM HEM TREBALLAT?  

QUINES EINES HEM USAT PER TREBALLAR A MÚSICA? 

 - El nostre blog d'aula MUSIKEOBLOG. 

- El correu electrònic com a eina de contacte diari. 

- Incredibox. 

- Padlet (La música de la meva família). 

- Ebooks amb BookCreator (Melodies pentatòniques 1 i 2, 5 Músiques i ...moolt a dir). 

- Pizap i Thinglink (Imatge i música) 

https://chrome.google.com/webstore/detail/bitmoji/bfgdeiadkckfbkeigkoncpdieiiefpig


- Genially (Imatge i música). 

- Web interactiva (Aniversari de Ludwing Van Beethoven). 

   

 Per ajudar-vos a treballar i resoldre dubtes hem estat contínuament en contacte via mail  i us he 
preparat VÍDEO TUTORIALS: 

 - Tutorial Incredibox. 

- Tutorial de Song Marker. 

- Tutorial de Toy Theater. 

- Tutorial de Pizap i Thinglink. 

- Tutorial Imatge interactiva amb Genially. 

- Tutorial com inserir una url a Caramel·la? 

- Tutorial Padlet. 

  

Us vull felicitar perquè alguns de vosaltres heu fet una gran feina i estic molt contenta que, malgrat la 
situació, us hàgiu esforçat. 

  

Fins aviat! 

 


