
4 



<C 
E2 
'<C 
~ -Di:: 
Q. 

O 
186 

'" ~ ..... 
l
U 
LLI 
~ 

tO 
O 

BLOC D'INDUMENTÀRIA 

G Conèixer les diverses indumentàries eivissenques, tant d'home com de 

dona. 

G Identificar si la indumentària és d'home o de dona i les seues 

característiques. 

G Prendre consciència de les teles que s'utilitzaven per elaborar les 

vestimentes eivissenques. 

G Afavorir la memòria mitjançant activitats lúdiques per reforçar continguts 

exposats. 

BLOC DE BAll 

G Conèixer els trets fonamentals de la curta i la llarga. 

G Identificar les diferents variants de la llarga. 

G Aprendre a ballar la curta, la llarga i alguna de les seues variants. 

BLOC DE MÚSICA 

G Prendre contacte amb les melodies i les sonoritats típiques eivissenques. 

G Conèixer les diferents característiques dels instruments típics eivissencs. 

G Conèixer els sons dels diferents instruments musicals eivissencs. 

G Relacionar els diferents instruments musicals eivissencs amb la seua família 

instrumental. 

G Conèixer les diferents sonades que hi ha dins la cultura eivissenca (sonades 

destinades al ball i gaites). 

G Interpretar una sonada eivissenca mitjançant una lectura musical. 

BLOC DE CANÇÓ 

G Prendre contacte amb la cançó popular de les Pitiüses, reinterpretar 

G 

G 

G 

G 

conèixer la lletra. 

Estudi i reconeixement visual de les figures dels cantadors i els seus papers a 

l'antiguitat i a la societat del moment. 

Reconeixement de la cançó glosada i redoblada i instruments que 

l'acompanyen. 

Comprendre i analitzar les diferents temàtiques que tractava la cançó i els 

seus àmbits. 

Reconeixement d'altres maneres de comunicar-se i els seus àmbits, uc i corn. 
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BLOC D'INDUMENTÀRIA >ACTIVITATS 

ACTIVITAT 1: QUÈ SABEM DE LA VESTIMENTA DELS EIVISSENCS? 

OBJECTIUS: 

Esbrinar quins coneixements tenen els alumnes sobre la temàtica a tractar i 
introduir el tema sobre la vestimenta. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Per començar a treballar la vestimenta del ball pagès seria interessant conèixer, 
primerament, què saben els mateixos alumnes del tema. D'aquesta manera serem 
conscients del punt de partida. 

A partir d'aquí els mostrarem fotografies per després iniciar una conversa sobre els 
diferents noms que reben les vestimentes de dona i d'home, així com les 
característiques de cada un dels vestuaris. Per conduir el tema se'ls poden fer 
preguntes del tipus: 

o Com van vestides les dones? I els homes? 

o Quines diferències hi trobau entre diferents robes? 

o Algú sabria dir com es diu aquest tipus de vest it? 

o Quines diferències trobau entre els vestit s de dona? I els d'home? 

o Com és que les dones van tan estufades? 

o Què porten a les mans els balladors? I les balladores? .. 

RECURSOS MATERIALS: 

Fotografies de diferents grups de pagesos on es mostrin les diferents vestimentes. 
Consultau el bloc de teoria. 

BLOC D'INDUMENTÀRIA >ACTIVITATS 
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ACTIVITAT 2: VESTIM ELS PAGESOS 

OBJECTIU: 

Saber identificar les peces de roba i situar- les en el lloc corresponent. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

L'activitat consisteix en la creació, a gran mida, de pagesos dibuixats i vesti t s amb 

els diferents tipus de robes que s'han estudiat. És a dir, una balladora amb la 

gonella negra, una altra amb la gonella blanca, una de color, el de formenterera i el 

de feina. I així també amb la dels homes, com el de negre, el de drap, el dejustet i el 

de camisola . 

Es poden fer en cartó o paper continu i pintar i/o vestir els ninots utilitzant 
diferents tipus de materials escolar tenint en compte els colors indicats per a cada 
vestuari. 

RECURSOS MATERIALS: 

o Fotografies de les diferents robes tant d'home com de dona que puguin servir 
com a guia per representar els colors. Consultau el bloc de teoria. 

o Material fungible de l'aula i altres materials que es considerin oportuns per 
realitzar la vestimenta (te la, llana, material de rebuig, cintes de regal. .. ). 
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BLOC D'INDUMENTÀRIA >ACTIVITATS 

ACTIVITAT 3: JOC DEMEMORY 

OBJECTIU: 

Treballar l'atenció i la memòria mitjançant continguts exposats. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Per portar a terme aquesta activitat necessitarem que els alumnes s'agrupin de 
dos en dos, per exemple deu parelles, i disposar d'un conjunt d'imatges en les 
quals aparegu in diferents vestimentes i complements de dona i d'home. Primer 
realitzarà l'activitat un membre de la parella i després l'altre. 

Es posaran les imatges damunt la taula i l'alumne/a que realitzi la tasca tendrà un 
minut per mirar-les totes i fixar-se on estan exactament, per ta l que després pugui 
trobar la parella. 

El temps estarà marcat pel mestre. Quan el temps hag i acabat, l'altre company 
girarà les imatges i el dibuix quedarà boca avall. Seguidament i aleatòriament, el 
nen girarà una carta i haurà de recordar on ha vist la mateixa imatge, i així 
aconseguir les dues cartes iguals. En cas de no coincidir, es giraran ambdues 
fotografies de manera que el dibuix qued i mirant per avall. I així successivament 
fins a tenir-les totes agrupades. 

RECURSOS MATERIALS: 

Fotografies de diverses robes i complements de vestir tant de dona com d'home 
(coa enllatada,jupetí, creu, gonella blanca, arracada, rosetes, toca, mantó de color, 
espardenyes d'home, barret, mocador l. 

/x····· .. ······· 
: .... : . ~ . 
.......... ....... 
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Coa enllatada 

Gonella blanca Rosetes 

Toca Espardenyes d'home 
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ACTIVITAT 4: EL NOSTRE FALDELLÍ 

OBJECTIU: 

Observar diversos faldellins i després crear-ne un entre tots. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

A través d'imatges observarem la gran varietat de faldellins o refacos, els dibuixos i 
els colors. Si alguna família en té algun, el pot portar a la classe i així els alumnes 
tendran la possibilitat d 'observar-los de manera més directa. 

A continuació, en un foli en el qual ja se li donarà la silueta feta de les puntes, cada 
infant crearà el seu propi dibuix d'un faldellí on dibuixarà i acolorirà flors, fulles, 
rames i els elements que vulgui. Una vegada que estigui fet, es retallarà i s'anirà 
ajuntant amb la resta de les altres mostres que faci l'alumnat per tal de crear un 
faldellí conjunt amb diferents dibuixos. 

RECURSOS MATERIALS: 

o Fotografia de diferents puntes de faldellins. 

o Si hi ha l'oportunitat, tenirfaldellins a l'aula que pugui aportar alguna família . 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Silueta de les puntes d'un faldellí. 
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BLOC D'INDUMENTÀRIA >ACTlVITATS ................................................................................... ..................... . ... ....... .. .... 

> A continuació et facilitam una silueta de les puntes d'un faldellí sense cap 
tipus de dibuix. Crea el teu propi com més t'agradi. 

! 
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BLOC D'INDUMENTÀRIA >ACTIVITATS ........................................................ . .............. . ................ . ........ . ............. . ......... 

ACTIVITAT 5: CONCURS PAGÈS 

OBJECTIU: 

Mostrar mitjançant respostes correctes els coneixements apresos. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Una vegada que s'han vist tots els continguts de vestimenta, es proposa organitzar 
un concurs de preguntes i respostes, bé entre els alumnes de la mateixa classe o 
entre l'alumnat del mateix nive ll. 

De tothom que hi participi farem grups d'aproximadament sis alumnes. 
Disposarem d'un dau, el qual determinarà qui és el primer a començar i després es 
continuarà l'ordre seguint les fletxes del rellotge. 

Dins una caixa, que serà ben visible per a tots els grups, hi haurà deu sobres de 
colors diferents. El grup que li toqui haurà de triar-ne un, i el mediador del concurs, 

en aquest cas el mestre o la mestra, haurà d'obrir- lo i lleg ir la pregunta que hi ha 
dins. Seguidament, el grup disposarà d'uns minuts per respondre o realitzar la 
prova. En cas d'encertar-la, el grup sumarà tres punts i en cas de no saber- la o 
fallar-la, el torn passarà al següent grup. Si el grup que li toca respondre no sap la 
resposta correcta no perd punts. 

L'equip guanyador serà el que més punts hagi aconseguit. A tots se'ls premiarà 
amb un fort aplaudiment. En cas d'haver-hi un empat entre alguns dels equips, 
l'equip amb menys punts pensarà i formularà una pregunta, la qual serà revisada 
pel mediador, per a la resta d'equips i així arribar al punt que només hi hagi un grup 
guanyador. 

BLOC D'INDUMENTÀRIA >ACTIVITATS . ...... . ... ... ........... .. .. . .. . .. . .. . ... .... .. . ..... . ..... . . ..... ... ... .. ... .. . .. .... .. . .... .. .... . . . . . . .. . . .... . . . ... . 

A continuació, mostram deu exemples de preguntes per realitzar 
al concurs: 

o Enumera els quatre vestits dels homes del més antic al més actual. 

(Vestit negre, vestit de drap, vestit de justet i vestit de camisola o 
samarreta) . 

o Quina diferència hi ha entre les espardenyes dels homes i de les 

dones? (Les espardenyes de dona estan tancades de davant i acaben 
en un "morret" i les dels homes estan obertes de davant) . 

o Quins dos tipus d'emprendada coneixem? (La de plata i coral i la d'or) 

o Anomena almenys tres elements que tenen en comú totes les 

vestimentes de les dones? (Gonella, mantó, davantal, gipó o 

mànegues, espardenyes) . 

o Digues dos tipus de tela que s'utilitzin per elaborar peces de roba , tant 

de dona com d'home. (Cotó, llana, seda) . 

o Anomena tres peces de roba que duguin les dones dibuixa-les. 

(Mantó, davantal, gonella, mocador, gipó .. .). 

o De quins materials poden estar fetes les espardenyes dels pagesos? 
(D 'espart amb coberta de pitra i d'espart amb coberta de lona) . 

o Quina funció fa la toca a la vestimenta de l'home? (La seua funció és 

subjectar els calçons perquè no caiguin) . 

0 

0 

Anomena tres peces de roba que una balladora pot dur al cap. 

(Mocador, cambuix, capell de feltre, capell de flocs). 

Dibuixa i explica com són i on es duen dos peces de la vestimenta de les 

dones i dos dels homes . 
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BLOC DE BALL >ACTIVITATS ......................................... . ........... . ...•. .......•...... ..• . .............. ... ..... ... ....... ... ......... 

ACTIVITAT 1: DEL BALL PAGÈS, QUÈ EN CONEIXES? 

OBJECTIUS: 

o Observar com es ballen la llarga, la curta, sa giratomba, sa palmera, sa filera, es 
molí i ses nou rodades. 

o Conèixer els trets fonamentals de la llarga, la curta, sa giratomba, sa palmera, 
sa filera, es molí i ses nou rodades 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Aquesta activitat es pot realitzar tant veient un enregistrament visual com comptar 
amb la presència d'una parella de balladors acompanyada d'un sonador. 

Els alumnes expliquen el que han vist, com s'han mogut cadascun dels balladors, 
per què s'han mogut així (a poc a poc perquè el ritme era lent o ràpid perquè el 
ritme era més viu), si alguna vegada han vist ballar així, on .. . Totes aquestes 
qüestions poden sorg ir de les preguntes que faci el mestre o en el seu cas de la 
parella que véngui a fer la demostració. 

A continuació, el mestre o la parella de balladors inicia l'explicació de què és el ball 

pagès, quan es balla, on es balla, els noms de cada ball, per què es diuen així. .. 

RECURSOS MATERIALS: 

Enregistrament audiovisual del ball de la llarga, la curta, sa giratomba, sa palmera, 
sa filera, es mol í i ses nou rodades). (Vídeos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7). 

RECURS PERSONAL: 

Dos parelles de balladors i un sonador que vénguin a fer una demostració i a donar 
l'explicació posterior de tota la informació referent al ball pagès. 

....... " ... , .. .. , .... .. ... , ... , .... , .... , .. ... ... ... .. .... ....... .......... ~~(),Ç.D.~ . ~I\~~.>.~.C:T~"IT.A. r~ 

ACTIVITAT 2: BALLEM TOTS JUNTS 

OBJECTIU: 

Aprendre a ballar la llarga, la curta i ses nou rodades. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Es realitza una explicació de com es balla la curta, la llarga i les seues variants (la 
palmera, la giratomba, la filera i el molí) i ses nou rodades. Com és el ball que fa la 
dona (passes, posició de les mans ... ) i com és el ball de l'home. 

AI terra es dibuixa el recorregut de les passes de la llarga per a la dona i s'ensenya 
un per un als alumnes que hi vu lguin participar. De la mateixa manera s'ensenyarà 

el ball de la curta i els altres balls. 

L'activitat acabarà fent una ballada conjunta en parella de tots els i les alumnes al 
ritme de les diferents ballades. 

RECURSOS MATERIALS: 

o Enregistrament sonor dels ritmes de la llarga, la curta i ses nou rodades. 
(Àudios: Pist es 1 i 2). 

o Dibuix del recorregut que fa la dona quan balla la llarga i la curta. 

RECURSOS PERSONALS: 

Parella de balladors que vendrà a explicar i a ensenyar les diferents parts que 
comprèn el ball. 

201 



V'l 
I« 
I--.. 
> -.. 
l
U « 
e:( -or:: 

,e:( 

~ 
C2 
o.. 

o 
202 

BLOC DE BALL>ACTIVITATS ..... ............... ... .................. ......... .... . ... . .... . .... . .................. .. .... ... ...... . .. ..... . . ... ... . 

HOME 

LA LLARGA 
(És la que es balla actualment) 

BLOC DE BALL>ACTIVITATS ............... . .... ... ... . ............ .. .. . .... ... .. . . ..... .. ..... . ...... . ..... .. ...... . ........... .. . . ... ... ... .... ... . 

Anada i tornada 
3 vegades 

HOME 

Anada i tornada 

LA CURTA 
(Una de les variants més conegudes) 
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BLOC DE BALL >ACTIVITATS 

ACTIVITAT 3: MOTS ENCREUATS 

OBJECTIU: 

Completar correctament el joc de mots encreuats mitjançant la definició que es 
dóna de cada ball. 

EXPLICACiÓ DE L'ACTIVITAT: 

Completar la fitxa de mots encreuats segons la definició de cada ball. 

ADJUNT (FITXA DE L'ALUMNE/A): 

Fitxa de mots entrecreuats amb les definicions de cada ball. 

1. Ball de curta durada que es realitza amb passes curtes i ritme molt pausat (curta) 

2. Ball més animat i enèrgic que és el més representatiu dins el ball pagès (llarga) 

3. Bail on l'home balla amb dos o més al· lotes que van afilerades (filera) 

4. Ball que fan quatre a I· Iotes amb un sol ballador (moli) 

5. Ball entre dues balladores i un ballador que ballen en paral ·lel (palmera) 

6. Ball de dues al·lotes i un ballador que ballen una a cada cap (giratomba) 

iii 
allallBa 

B 11 
11 11 
11 11 
11 11 
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1. Ball de curta durada que es realitza amb passes 
curtes i ritme molt pausat. 

2. Ball més animat i enèrgic que és el més 
representatiu dins el ball pagès. 

3. Ball on l'home balla amb dos o més al ·lotes que 

van afilerades. 

4. Ball que fan quatre al ·lotes amb un sol ballador. 

5. Ball entre dues balladores i un ballador que 
ballen en paral-lel. 

6. Ball de dues al·lotes i un ballador que ballen 

una a cada cap. 
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ACTMTAT 4: SOBRA ALGUNA PARAULA? 

OBJECTIU: 

Destriar d'entre tots els conceptes els que estan relacionats amb el ball. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Aquesta activitat té com a objectiu que els alumnes facin una diferenciació entre 

els conceptes que són purament del ball d'altres conceptes relacionats amb altres 
temes. 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Fitxa on l'alumne ha d'encerclar a cada filera els mots referents al ball. 

Curta Toca Bimbau Molí 

Palmera Ballador Gonella Cantador 

Uc Nou rodades Barret Filera 

Llarga Jaquet Balladora Espasí 

BLOC DE BALL>ACTIVITATS . . . ..... . ...... . . .. .. . . ....... ...... . .. . ..... . ....... . . .... .... ..... .. ...... . ..... . . ....... . ....... . .... . .. .. .. . . . . . .. .. . 

1 Curta Toca Bimbau Molí 

2 Palmera Ballador Gonella Cantador 

3 Uc Nou rodades Barret Filera 

4 Llarga Jaquet Balladora Espasí 
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ACTIVITAT 5: SABRIES ENDEVINAR EL TIPUS DE BALL? 

OBJECTIU: 

Saber identificar les diferents variants de la llarga. 

EXPUCACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

En aquesta activitat es presentaran diferents dibuixos de balls on balladores i 
balladors estan en posicions diferents realitzant un ball. 

Els alumnes hauran d'escriure al costat de cada dibuix el nom del ball que es 
representa. 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Imatges dels diferents balls: 

1. La llarga 
2. La curta 
3. Sa filera 
4. Ses nou rodades 
5. Es molí 
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ACTIVITAT 6: LA POESIA I EL BALL PA GÈS 

OBJECTIU: 

Treballar i gaudir d'una poesia musicada. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Es presentarà una poesia de Marià Villangómez musicada pel grup eivissenc UC 
dedicada al ball pagès. 

Primerament es farà una lectura per aclarir conceptes que no s'entenguin. 

Seguidament es farà una lectura més pausada per gaudir del poema i es parlarà 
sobre el que l'autor vol expressar-hi . Per últim es realitzarà l'audició de la cançó 

musicada pel grup uc. 

RECURS MATERIAL: 

Àudio de la ca nçó "Ball pagès" del grup UC de l'àlbum Una ala sobre el mar, 1979 
(Poesia musicada). Adaptació musical d'un poema de Marià Villangómez a càrrec 
de Victorí Planells. (Àudio: Pista 7). 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Lletra de la poesia de Marià Villangómez "Ball pagès". 
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"BALL PAGÈS" 

Pel febrer, 
quan canvia flor per fulla 
l'ametller, 
i el pla Roig, amb nova brulla, 
de roig torna verd, se'n va 
a ballar 
el jovent, 
alegre de cel i vent 
El tambor ja fan sonar, 
la flaüta ja se sent 
A ballar, 
entre el vent, sota el cel, 
els fadrins de Sant Miquel! 

Tot camí 
acosta el camp cap al pi 
d'en Noguera. 

Com una era 
hi ha davall, 
i allí, a la tarda, és el ball. 
Engresquen, vulguis que no, 
la flaüta i el tambor. 
L'al ·lota no es fa pregar, 
la gent ha obert rotllo, i dins, 
a dansar 
els fadrins! 

A ballar, 
entre el vent, sota el cel, 
els fadrins de Sant Miquel! 

Més ample que el de la gent, 

formen rotllo els puigs, i encara 
un cinyell d'escuma clara 
fan i desfan mar i vent 
Transparent 
és el goig 
del pla Roig 
i el jovent 

A lluitar i encativar, 
amb voltes gentils, donzella! 
A trenar la dansa bella, 
amb peus alats, jovençà! 
A ballar, 
entre el vent, sota el cel, 
entre els camps de Sant Miquel! 

Au, a ballar, mentre el sol 
brilla al cel! La nit no espera! 
És un vol 
el ball, el pi d'en Noguera. 
Modesta, l'al·lota avança 
a passes curtes. Lleuger, 
volta el jove aquesta dansa 
de tots els bots que sap fer. 
La gent, ballant, va animant-se: 
no ballar 

no pot ser. 
A ballar, 
entre el vent, sota el cel, 
els alegres fadrins de Sant Miquel! 

Lletra de la poesia de Marià Villangómez 
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ACTIVITAT 7: QUI SAP MÉS DEL BALL PAGÈS? 

OBJECTIU: 

Mostrar mitjançant respostes correctes els coneixements apresos. 

EXPUCACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Aquesta activitat es presenta com un concurs per saber quin grup sap més de ball 
pagès. 

Consta de diverses parts en què els alumnes, d ividits en dos grups, hauran de supera r 
una sèrie de proves que cadascuna sumarà deu punts. Cada grup escollirà una 
persona que doni la resposta del grup en un temps establert per a cada prova. Hi 
haurà proves onjugaran tots a la vegada i d'altres que es faran per torns. 

* Primera prova: Audicions de ritmes (hi juguen tots i contesta el que primer alça la 
mà). Es posarà el ritme de la curta, la llarga i ses nou rodades. Guanyarà el grup que 
primer encerti la resposta de quin ritme es tracta. 

* Segona prova: De quin ball es tracta? Uoc per torns) . Es realitzarà una visualització 
de diferents balls i per torns cada grup haurà d'encertar de quin ball es tracta. 

* Tercera prova: A ballarl Uoc per torns). Es tracta que una parella de cada grup balli 
una llarga tan bé com pugui. 

* Quarta prova: Qüestionari de preguntes (h ijuguen tots i contesta el que primer alça 
la mà). 

o Nom amb què es designa el conjunt de danses tradicionals de les 
Pitiüses? (ball pagès) . 

o Quin és el possible origen del ball pagès? (balls occidentals 
originats a l'edat mitjana que es varen portar a Eivissa a partir de 
la conquesta catalana de 1235). 

o Quins són els dos balls que tenen diferent ritme i són els més coneguts? 
(la curta i la llarga). 

o Anomenau tres balls que vénen de la variant de la llarga (giratomba, 
filera, molí, palmera, canvi de parella) . 

o Quin és l'únic ball on hi ha un petit contacte físic? (ses nou rodades) 

o En quines ocasions es ballava? (per celebrar unes bodes, a les 
matances, a les festes a un pou, a les fonts ... ). 

RECURSOS MATERIALS: 

o Enregistrament sonor dels ritmes de la llarga, la curta i ses nou rodades. (Àud ios: 
Pistes 1 i 2). 

o Enregistrament audiovisual del ball de la llarga, la curta, sa giratomba, sa palmera, 
sa filera, es molí i ses nou rodades. (Vídeos 1, 2, 3, 4, S i 7). 
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ACTIVITAT 1: ESCOLTEM MÚSICA EIVISSENCA 

OBJECTIU: 

Prendre contacte amb les melodies i les sonades típiques eivissenques. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Primer de tot, i com a mesura per introduir el bloc, es realitzarà l'audició d'una 

sonada. D'aquesta manera els i les participants podran tenir una primera presa de 
contacte amb les sonoritat s típiques eivissenques i podran començar a identificar
hi els elements que hi prenen part. 

Una vegada realitzada l'aud ició, i per començar a centrar els contenguts, es pot 
realitzar una sèrie de preguntes: 

o Havíeu escoltat mai aquesta música? La coneixeu? 

o Quin tipus de música ès? 

o Quins instruments sonen? 

o Sabríeu destriar- los? 

RECURSOS MATERIALS: 

Enregistrament d'àudio de diferents sonades eivissenques (la llarga, la curta, "Sa 
d'alçar a Déu ", "Sa Calera" i "Oh Maria, que guapa estàs! ". 
(Àudios: Pistes l , 2, 3, 4 i S). 

BLOC DE MÚSICA>ACTIVITATS 
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ACTIVITAT 2: ELS INSTRUMENTS EIVISSENCS 

OBJECTIU: 

Reconèixer els diferents instruments eivissencs respecte dels altres. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

A continuació, plantejam una activitat perquè els i les alumnes se situïn i se centri n 
en els contenguts i els elements que treballarem. D'una banda, els mostrarem 
imatges d'instruments típics eivissencs i, de l'altra, mostrarem imatges d'altres 

instruments de caire més contemporani amb la finalitat que els alumnes intentin 
identificar els pròpiament eivissencs. 

RECURSOS MATERIALS: 

Imatges d'instruments eivissencs (tambor, castanyoles, flaüta, espasí, bimbau, 
roncador, calatrec, xerem ia i brunyidor) i imatges d'altres instruments (gu itarra, 
piano, saxòfon, bateria, violí ... ) amb el seu nom. 
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Tambor 
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Castanyoles 
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Bimbau 
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Brunyidor 
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Roncador Calatrec 
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Reclam de xeremia 

BLOC DE MÚSICA >ACTIVITATS 
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Piano 
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ACTIVITAT 3: QUIN INSTRUMENT SONA? 

OBJECTIU: 

Reconèixer els sons dels diferents instruments. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

A continuació, mitjançant diferents imatges dels instruments típics eivissencs, 
farem una visualització dels instruments i s'explicaran les seus diferents 
característiques. 
Llavors, escoltarem un sèrie d 'audicions de cadascun dels instruments amb 
l'objectiu d'endevinar quin està sonant. 

Una vegada que els i les alumnes es familiaritz in amb el so dels instruments, durem 
a terme una sèrie d'audicions dels diferents instruments típics eivissencs i 
assignarem un instrument per a cada grup. Quan soni l'instrument que ha tocat a 
cada grup, els seus membres hauran de ballar al seu ritme. També podem fer 
audicions de diferents instruments sonant junts. 

RECURSOS MATERIALS: 

o Enregistrament d'àudio de sons dels diferents instruments (castanyoles, 
tambor, flaüta, espasí, xeremia, brunyidor, bimbau, roncador i calatrec). 
(Àudios: Pistes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24). 

o Imatges d'instruments eivissencs (castanyoles, tambor, flaüta, espasí, xeremia, 
brunyidor, bimbau, roncador i calatrec) amb el seu nom. 
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ACTIVITAT 4: I TU, DE QUINA FAMíLIA ETS? 

OBJECTIU: 

Relacionar els diferents instru ments musicals eivissencs amb la seua família 
instrumental. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Una vegada que l'alumnat tengui un coneixement més ampli dels instruments 

típics eivissencs, proposarem fer una relació entre la producció del so amb la 
família dels instru ments. 

El mestre/ La mestra presentarà les diferents famílies d'instruments existents i 

n'explicarà les característiques. Posteriorment, esco ltarem una audició de 
cadascun dels instruments i els alumnes hauran d'endevinar a quina família 

pertany. 

CAST ANyOLES ... .... ... ... .. .. .. ... .. ... .... ... .. .. ... .. . 

TAMBOR .... ..... ..... ..... .. ... ........ ... .. .. ... .... ......... . 

FLAÜTA. ........................................................ . 

ESPASÍ. .. .. .. .. .. ... .. ..... .. .. ........... ...... ... .. .. ... .. .. ... . 

XEREMIA ................................. .. .................... . 

RONCADOR ................................................ . 

BRUNyIDOR ........... .. ................................... . 

BIMBAU .... .. .. ... .. .. ..... .. ... .. .... ..... ... .. ...... ... ... ... . 

CALATREC. ................. .................................. . 

RECURSOS MATERIALS: 

PERCUSSIÓ 

PERCUSSIÓ 

VENT 

PERCUSSIÓ 

VENT 

PERCUSSIÓ 

VENT 

PERCUSSIÓ 

PERCUSSIÓ 

G Enregistrament d'àudio de sons dels diferents instruments (castanyoles, 
tambor, flaüta, espasí, xeremia, brunyidor, bimbau, roncador i calatrec) . 
(Àudios: Pistes 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23 i 24). 

G Imatges d'instruments eivissencs (castanyoles, tambor, flaüta, espasí, xeremia, 

roncador, brunyidor, bimbau i calatrec) amb el nom. 
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> Relaciona els diferents instruments e ivissencs amb la seua família 
instrumental. Escriu cada instrument al grup que li correspon. 

Instruments: castanyoles, tambor, flaüta, espasí, xeremia, 

roncador, brunyidor, bimbau i ca latrec. 

VENT PERCUSSiÓ 
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ACTIVITAT S: JOC DE MOTS ENCREUATS INSTRUMENTAL 

OBJECTIU: 

Reconèixer les diferents característiques dels instruments típics eivissencs. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Els participants hauran de lleg ir les defin icions i emplenar eljoc de mots encreuats. 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Fitxa de mots encreuats on el nen haurà de completar les case lles amb les 

def in icions que se li proposen. 

1. Instrument de percussió fet de fusta de ginebre compost per unes mitges tapes i 
un badall (castanya/es) . 

2. Instrument de percussió de fusta de rabassa de pi deforma cilíndrica (tambor) . 

3. Instrument de vent fet de baladre amb quatre forats (f/aüta) . 

4. Instrument de percussió metàl·l ic amb forma d'espasa (espasí) . 

S. Jugaroi musical metàl·lic que se sona mitjançant la boca (bimbau) . 

6. Jugaroi musical format per un canonet de canya amb cinc forats (xeremia) . 

7. Jugaroi musical de percussió fet de canya (ca/atrec). 

8. Jugaroi musica l de percussió de so indeterminat. Es fa amb una canya, una escorxa 
de pi i una branca d'olivera (roncador) . 

9. És un membranòfon bufat format per un canonet de canya tapat en un extrem per 
una membrana de paper de fumar o, modernament, de plàstic (brunyidor) . 

m a el 
11 m 
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> Mots encreuats. Completa les caselles buides amb les definicions que es proposen. 

11 
- 11 - -fil _ (fI __ 

----------- - -- - - --------- - - - -- - - - -- --------- - -- --
1. Instrument de percussió fet de fusta de ginebre compost 

per unes mitges tapes i un badall. 
2. Instrument de percussió de fusta de rabassa de pi de forma 

ci líndrica . 

3. Instrument de vent fet de baladre amb quatre forats. 

4. Instrument de percussió metàl·lic amb forma d'espasa. 

S. Jugaroi musical metàl·lic que se sona mitjançant la boca. 

6. Jugaroi musical format per un canonet de canya amb cinc 
forats . 

7. Jugaroi musical de percussió fet de canya. 

8. Jugaroi musical de percussió de so indeterminat. Es fa amb 
una canya, una escorxa de pi i una branca d'olivera. 

9. És un membranòfon bufat format per un canonet de canya 

tapat en un extrem per una membrana de paper de fumar o, 

modernament, de plàst ic. 
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ACTIVITAT 6: ELS INSTRUMENTS I ELS SEUS ELEMENTS 

OBJECTIU: 

Conèixer les diferents característiques i els diferents elements que integren els 
diferents instruments típics eivissencs. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

El mestre farà una explicació a l'alumnat de les parts de què es componen els 
diferents instruments emprats per al ball, és a dir, la castanyola, el tambor i la 
flaüta. Posteriorment, en una fitxa l'alumne/a haurà d'assenyalar les diferents 
parts de cadascun. 

veta 

Castanyola badall 

forat 

tapa 

riscla 

estrenyedor 

Tambor vergueró 

ansa 

brunyidor 

pell 

lluna 
Flaüta fusa 

forats 

RECURSOS MATERIALS: 

Imatges dels diferents instruments amb les parts assenyalades. 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Fitxa on l'alumne/a haurà de posar el nom a les diferents parts de què es 
componen els tres instruments que s'empren al ball. 
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-òf----fusa 

~---lIuna 

forats 

brunyidor 

estrenyedor 

riscla 

badall 

forat 

pell 

ansa 

vergueró 
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> Escriu el nom de les diferents parts dels instruments eivissencs. 
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ACTIVITAT 7: I AIXÒ, DE QUÈ EST À FET? 

OBJECTIU: 

Conèixer i identificar de quina matèria primera està fet cadascun dels instruments 
eivissencs. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

A continuació es farà una explicació de qu in material està fet cadascun dels 
instruments (ginebre, soca de pi, baladre, canya i metall). Després de l'explicació es 
realitzarà una fitxa on els i les participants hagin d'escriure el nom de l'instrument 
davall del dibuix de la matèria primera. 

RECURSOS MATERIALS: 

o Imatges d'instruments eivissencs (castanyoles, tambor, flaüta, espasí, xeremia, 
roncador, brunyidor, bimbau i calatrec) amb el seu nom. 

o Imatges de l'arbre o element del qual està fet cada instrument (ginebre, soca 
de pi, baladre, canya i metall) amb el seu nom. 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Fitxa on es presentaran diferents dibuixos de matèries primeres de les quals estan 
fets els diferents instruments. L'alumne/ a haurà d'escriure davall de cada dibuix el 
nom de l'instrument musical que s'hi fa. 
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> Relaciona l'instrument amb la matèria primera amb què s'ha fet 
(castanyoles, tambor, flaüta, espasí, xeremia, roncador, brunyidor, bimbau i calatrec). 
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ACTIVITAT 8: LA CURTA, LA LLARGA. .. I MOLT MÉS! 

OBJECTIU: 

Conèixer les diferents sonades que hi ha dins la cultura eivissenca (sonades 
destinades al ball i gaites). 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Una vegada que l'alumnat hagi interioritzat els continguts claus referents als 
instruments, passarem a treballar les diferents sonades que existeixen dins la 
música tradicional eivissenca. Escoltarem i parlarem de les sonades que es fan 
servir per ballar (la llarga i la curta) i les que no són de ball (sonades de missa i 
sonades d'autor o gaites). 

L'activitat consisteix a dur a terme una sèrie d'audicions de les diferents sonades 
que existeixen. Explicarem les diferències que hi ha entre les unes i les altres. 

A continuació assignarem una sonada a cada grup. Quan soni la sonada pertinent, 
els seus membres hauran de ballar al seu ritme. 

RECURSOS MATERIALS: 

Enregistrament sonor dels ritmes de la llarga, la curta i de sonades de missa i gaites. 
(Àudio de la llarga, la curta, "Sa d'alçar a Déu", "Sa (alera" i "Oh Maria, que guapa estàs!": 
Pistes 1, 2, 3, 4 i S). 
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ACTIVITAT 9: EN TOCAM UNA? 

OBJECTIU: 

Interpretar amb la flaüta o xilòfon una sonada eivissenca realitzant eficaçment la 
lectura musical. 

EXPLICACIÓ: 

El mestre explicarà les diferents notes musicals que intervendran a la sonada que 
es realitzarà i entre tots intentarem fer-ne una lectu ra adequada mitjançant la 
flaüta o el xilòfon. 

RECURSOS MATERIALS/ESPACIALS: 

o Cançó: "Oh Maria, que guapa estàs". (Àudio: Pista 5). 

o Xilòfon/ Flaüta 
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> Interpreta amb una flaüta o un xilòfon la sonada eivissenca següent. 

Oh Maria, que guapa estàs 

~ Fa J 
Si b Fa 

J a Ir r r Ir IJ I ~2 F 

~ D07 Fa 

J J Ij r I f2 !J. ~ F 

i,~ F J 
Si b Fa 

J a Ir F r Ir I J 
1~ 007 J 

Fa 

J Ij !J J la I ~ F 
1~ 007 Fa Si b 

r Ir J IJ F Ir I ~ j 

2~ DO~ Fa 

J r Ir I J J la I· ~ j 

2~ t 07 Fa 

J 
Si b 

r I r LJ F Ir I ~ , 

29 Fa 

I, ~ J J IJ. II 

---= 
/ i I 

Sonada de flaüta i tambor d'Eivissa i Formentera . 
Adaptació per a flauta dolça: Chusmi Tur, Toni Marí, Josep Cardona. 
CD pista 5. Intèrpret: Josep Cardona 
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ACTIVITAT 10: SABRÀS TROBAR LA QUE NO ÉS? 

OBJECTIU: 

Interioritzar els diferents aspectes dels instruments i les sonades eivissenques. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

En aquest sentit, podem treballar tots els aspectes relacionats amb la música típica 

eivissenca, partint dels instruments, fins a les sonades. 

Els i les alumnes llegiran les afirmacions i hauran de marcar quines d'aquestes són 

vertaderes i quines són falses. En el cas de les afirmacions falses, els alumnes 

poden proposar la sentència correcta. Aquesta podria ser una bona activitat de 

síntesi. 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Els nens hauran de marcar la casella de vertader o fals segons si l'afirmació sigui 

correcta o no. 

V F 
L'espasi és un instrument de pastor X 

El bimbau està fabricat de metall X 

El sonador és l'element mitjançant el qual es fa sonar el tambor X 

La xeremia és un instrument tipic fet de ginebre X 

La flaüta és un instrument tipic eivissenc de vent X 

Estrenyedor és el cilindre de fusta que forma el cos del tambor X 

La riscla és allò que es fa servir per estrényer la pell dels caps del X tambor 

La llarga és una de les sonades que es fan per al ball que té un ritme 
X lent 

Les gaites sòn sonades sense ball compostes per un autor X 

Les castanyoles eivissenques sòn les més grans d'Espanya X 

BLOC DE MÚSICA >ACTIVITATS . ........ . ....... .. ......... . . . .... .. ....... .. . . ... ... . . . ......... .. ..... . ..... . ..... .. .... . ........... . . .... ... ..... . . . . 

> Assenyala amb una X si són vertaderes o falses les següents afirmacions. 

V F 
L'espasí és un instrument de pastor 

El bimbau està fabricat de metall 

El sonador és l'element mitjançant el qual es fa sonar el tambor 

La xeremia és un instrument típic fet de ginebre 

La flaüta és un instrument tipic eivissenc de vent 

Estrenyedor és el cilindre de fusta que forma el cos del tambor 

La riscla és allò que es fa servir per estrènyer la pell dels caps del 
tambor 

La llarga ès una de les sonades que es fan per al ball que tè un ritme 
lent 

Les gaites sòn sonades sense ball compostes per un autor 

Les castanyoles eivissenques són les més grans d'Espanya 
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ACTIVITAT 1: ESCOLTEM CANÇONS EIVISSENQUES 

OBJECTIU: 

Prendre contacte amb les cançons típiques eivissenques. 

EXPUCACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Primer de tot, i com a mesura introductòria, es realitzarà l'aud ició de dues cançons. 
D'aquesta manera, s'establirà un primer contacte amb la cançó, l'espai on es porta 
a la pràctica i els temes que aquesta tracta. 

Una vegada realitzada l'audició, i per començar a centrar els continguts, podem 
preguntar als i a les participants: 

(;) Havíeu escoltat mai aquesta cançó? La coneixeu? 

(;) Quin tipus de música és? 

(;) En coneixeu alguna de semblant? 

(;) Si en coneixeu alguna, ens la podeu cantar, o explicar què diu la lletra? 

(;) Sabríeu destriar les cançons actuals d'aquestes? 

RECURSOS MATERIALS: 

Àudio de les cançons "Bona nit, blanca roseta" i "Jo tenc una enamorada" del grup 
UC de l'àlbum Cançons d'Eivissa (1974). (Àud ios: Pistes 8 i 9). 

ACTIVITAT: 

Escolta els àudios i, a continuació, comenta si coneixes alguna cançó. 

. ..... .. ...... ~~Qc: .D.~C:ANÇQ >. Ac::rIVITA.TS 

ACTIVITAT 2: CANTAM O QUÈ? 

OBJECTIU: 

Conèixer una cançó glosada. 

EXPUCACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Una vegada introduïts en el bloc, es presentarà la cançó del grup UC "Sa lluna 
pagesa", lletra extreta d'un poema de Marià Villangómez. 

Primerament es farà una audició i després es mirarà de cantar- la tots junts. 
Posteriorment, es dividirà la classe en quatre grups, a cada grup se li adjudicaran 
dues estrofes que vendra n predeterminades amb un color. D'aquesta manera, els 
alumnes hauran de prestar atenció i cantar la part de la cançó que els correspon. 

RECURSOS MATERIALS: 

Àudio de la cançó " Sa lluna pagesa" del grup UC de l'àlbum En aquesta illa tan 
pobra (1976). (Poesia musicada). Adaptació musical d'un poema de Marià 
Villangómez a càrrec de Joan Marí. (Àudio: Pista 11). 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Cançó amb diferents colors a cada estrofa per ser cantada pels diferents grups. 

ACTIVITAT: 

Llegirem tots junts una cançó i després la canta rem. Una vegada que coneguem 
aquesta cançó, farem dos grups i cada grup cantarà la part que li sigui indicada. Ves 
en compte i no cantis la part de l'equip contrari! 
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SA LLUNA PAGESA 

Aquesta lluna pagesa 
aquí és més lluna que enlloc. 
Sortia grossa i encesa: 
ara ha pres un color groc. 

Ja no veu carro ni mula 
ni el bestiar que es recull. 
Si avorrida, ho dissimula, 
alta i clara com un ull. 

Temps ha que dorm la gallina 
i els al'lots ja són al llit. 
Na Xemena diu: "Au, vine" 
a l'home mig adormit. 

No fa cas de petiteses, 
la lluna. Vol camp obert. 
Séquies, pins, camins, maleses: 
tot ho mira amb aire expert. 

Amiga de l'oli bassa, 
de la granota i el mart, 
(Qui dorm i qui va de caça, 
i qui mai troba que és tard.) 

Vetlla el vent que sempre alena, 
i la font que sempre neix, 
i l'ona damunt l'arena 
i, amb un badall, jo mateix, 

Lladre i adúlter a l'una, 
volen anar d'amagat. 
Es queixen: "Aquesta lluna!" 
I troba una ombra el pecat. 

La lluna de lloc es muda, 
la lluna fa el seu camí. 
La serena cau menuda 
i arriba que tot té fi. 

grup 1 

grup 2 

grup 3 

grup 4 

grup 1 

grup 2 

grup 3 

grup 4 

ACTIVITAT 3: UNA CANÇÓ FETA COLLAGE 

OBJECTIU: 

Reinterpretar a manera de collage una cançó escoltada a l'aula . 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Boixos i boixes han treballat amb cançons amb anterioritat i, per tant, en coneixen 
alguna. En aquesta activitat es dividirà l'aula en grups i cada grup treballarà una 
cançó. Amb anterioritat aquestes cançons hauran estat escoltades i comentades 
entre el mestre i els alumnes, pertal de trobar-ne els elements més representatius. 

Cada grup haurà de realitzar un collage amb la cançó que ha escollit. Una vegada 
acabat el collage, els alumnes l'hauran d'exposar davant dels altres. 

RECURSOS MATERIALS: 

o Àud io de les cançons: 

"Bona nit, blanca roseta"del grup UC de l'àlbum Cançons d 'Eivissa (1974). 
(Àudio: Pista 8). 

"Jo tenc una enamorada" del grup UC de l'àlbum Cançons d'Eivissa (1974). 
(Àudio: Pista 9). 

"Flors de baladre" del grup UC de l'àlbum En aquesta illa tan pobra (1976). 
Lletra i música d'Isidor Marí. (Àudio: Pista 10). 

"Sa lluna pagesa" del grup UC de l'àlbum En aquesta illa tan pobra (1976). 
(Poesia musicada). Adaptació musical d'un poema de Marià Villangómez a 
càrrec de Joan Marí. (Àudio: Pista 11). 

o Per realitzar el collage es poden utilitzar papers de diferents tipus i colors, 
revistes, diaris, material de reciclatge, pintures de diferents tipus ... es deixa a la 
imaginació del nen o la nena. 

ACTIVITAT: 

Amb la cançó que ha tocat al teu grup has de realitzar un collage. Pots fer servir tot 
el material reciclat que vulguis! 
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ACTIVITAT 4: AVUI TU SERÀS POETA! 

OBJECTIU: 

Conèixer la cançó glosada i la redoblada i les temàtiques que tracten . 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Una vegada interioritzat el tema de la cançó començarem emfasitzant els seus 
diferents elements. S'explicaran les característiques principals de la cançó glosada 
i de la redoblada. 

Una vegada que es tenguin integrades les diferències i la sonoritat de les dues 
modalitats, se'ls demanarà que siguin ell s, per grups de tres o quatre persones, 
que componguin almenys una estrofa d'una cançó glosada de la seua invenció. 
Després, per grups, intentaran cantar-les a la resta de companys i companyes. 

Un exemple de dos estrofes perquè vegin l'estructura d'una cançó glosada podria 
ser: 

l. Ses al· Iotes des carrer, 
són guapes i ballen bé. 
S'aferren amb sos joves 
com sa tinta an es paper. 

2. Toni, menjem-mos sa truja, 
que la fi del món vendrà, 
i naltros mos morirem 
i sa truja quedarà. 

RECURSOS MATERIALS: 

Àudio cançó glosada i redoblada. (Àud ios: Pistes 12 i 13). 

ACTIVITAT: 

Ara ja saps com sonen les nostres cançons i els diferents tipus que n'existeixen . 
Intenta fer una cançó,ja sigui glosada o redoblada, amb els teus companys. 

. ............ ... ... ... .... .... .......... .... ... .... .. .... .. .... ..... .. . ~~o.ç[)~ . C:A,N.ÇQ >..A.c::rWITJ\T.S 

ACTIVITAT 5: CANTADA 

OBJECTIU: 

Conèixer l'àmbit on es portava a la pràctica la cançó pagesa. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Una vegada interioritzat el tema de la cançó tractarem de representar una cantada. 
L'aula es pot dividir en dos grups, cada un dels quals ha de preparar una 

representació del que era una trobada popular i mostrar-la a l'altre grup. Es 
valorarà l'originalitat i l'adient representació de les figures dels cantadors i 
cantadores. 

ACTIVITAT: 

Ja sabem què és una cantada, un cantador i els tipus de cançons que hi ha. Ara 
organitza una cantada amb els teus companys i mostra a la resta del grup com eren 
i qui en participava, pots emprar robes o materials de l'aula per ambientar 
l'escenari. 
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ACTIVITAT 6: CONEIXES LES VEUS DELS TEUS COMPANYS? 

OBJECTIU: 

Conèixer i reproduir els diferents sons eivissencs de comunicació. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

El professor/La professora presentarà l'apartat dels sons i la comunicació on es 
parlarà dels ucs i les brulades de corn, les característiques i els usos que se'n feien. 

A continuació, es proposarà fer un concurs d'ucs en què els i les alumnes hauran 
d'esbrinar quin alumne està interpretant l'uc mentre escolten amb els ulls tancats. 

Per evitar ser eliminat/ada haurà de bru lar el corn. 

RECURSOS MATERIALS: 

Enregistrament d'àudio d'un uc i d'un corn brulat. (Àu dios: Pist es 14 i 15). 

ACTIVITAT: 

Ara ja saps com sona un uc i com sona un corn. Un company farà un uc i s'ha 
d'endevinar qui l'ha fet. Si no l'encertes seràs eliminat/ada llevat que faci s sonar el 
corn per salvar-te. 

. .. ..... ... ... ..... ... .. ..... .. .. ......... ............. .. ..... .. .. ... ... ~ ~qç .D. ~ C:AN. ç Q >. Ac::rIYIT ~ I S 

ACTIVITAT 7: EM SABRÀS TROBAR? 

OBJECTIU: 

Interioritzar els diferents aspectes de la cançó popular eivissenca. 

EXPLICACIÓ DE L'ACTIVITAT: 

Els alumnes hauran de completa r les paraules que falten a les definicions que es 

presenten. 

FITXA DE L'ALUMNE/A: 

Completar les paraules que falten a les definicions que es presenten. 

IV Crit que feien els pagesos per comunicar-se amb els vesins (uc). 

IV Figura que cantava i en ocasions componia els textos de les cançons (cantador). 

IV Instrument que acompanyava els cantadors (tambor) . 

IV Cançó redoblada en la qual es retreuen afers personals (porfèdia) . 

IV Animal que viu al mar i si el bufes fort fa remor (corn). 

IV Els cantadors i les cantadores després d'un dia de feina es trobaven i en feien una 

(xacota). 

> Emplena els espais buits amb les lletres que falten. 

Completa les paraules que falten a les definicions que es presenten: 

o Crit que feien els pagesos per comunicar-se amb els vesins: U_ o 

o Figura que cantava i en ocasions componia els textos de les cançons: 

C _______ . 

o Instrument que acompanyava els cantadors: T _____ . 

o Cançó redoblada en la qual es retreuen afers personals: P _______ . 

o Animal que viu al mar i si el bufes fort fa remor: C ___ . 

o Els cantadors i les cantadores després d'un dia de feina es trobaven i feien 

una X ____ _ 
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BLOC D'INDUMENTÀRIA 

ACTIVITAT 1 

Fotografies de diferents grups de pagesos on es 

mostrin les diferents vestimentes. 

ACTIVITAT 2 

e Fotografies de les diferents vestimentes tant 

d'home com de dona que puguin servir com a 

guia per representar els colors. 

e Material fungible de l'aula i altres materials que es 

considerin oportuns per realitzar la vestimenta 

(tela, llana, material de rebuig, cintes de regal. .. ). 

ACTIVITAT 3 

Fotografies de diverses robes i complements de vestir 

tant de dona com d'home Uupetí, barret , 

espardenyes, mocador, capell, rosetes, coa enllatada, 

mantó de color). 

ACTIVITAT 4 

e Fotografies de diferents puntes de faldellins. 

e Si hi ha l'oportunitat, es poden tenir faldellins a 

l'aula que puguin aportar alguna família. 
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ACTIVITAT 3 

(;) Enregistrament d 'àudio de son s dels 
diferents instruments. 

(;) Imatges d ' instruments eivi ss encs 
(ca stanyoles, tambor, flaüta , espa sí, 
xeremia, brunyidor, bimbau, roncador i 
calatrec) amb el seu nom. (Àudios: Pistes 
16,17,18,19,20,21,22,23 i 24). 

ACTIVITAT 4 

(;) Enregi strament d'àudio de sons de ls 
diferents instruments (castanyo les , 
tambor, flaüta, espasí , xeremia , 
brunyidor, bimbau, roncador i calatrec) . 
(Àudios: Pistes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 
24). 

(;) Imatge s d'instrument s ei v i ssencs 
(ca stanyole s, tambor, f laüta , espa sí, 
xeremia, roncador, brunyidor, bimbau i 
calatrec) amb el nom. 

ACTIVITAT 6 

Imatges dels diferents instruments amb les 
diferents parts assenyalades. 

ACTIVITAT 7 

(;) Imatges d'instruments e iv iss enc s 
(ca stanyoles, tambor, flaüta , espasí, 
xeremia, roncador, brunyidor, bimbau i 
calatrec) amb el seu nom. 

(;) Imatges de l'arbre o element del qual està 
fet cada instrument (ginebre, soca de pi, 
baladre, canya i metall) amb el seu nom. 

ACTIVITATS 
Enregistrament sonor dels ritmes de la curta i 
la llarga i de sonades de missa i gaites. (Àudio 
de la llarga, la curta, "Sa d'alçar a Déu", "Sa 
Calera" i "Oh Maria, que guapa estàs!": Pistes 1, 
2,3,4 iS). 

ACTIVITAT 9 

(;) Cançó: "Oh Maria, que guapa estàs! ". 
(Àudio: Pista 5). 

(;) Xilòfon/ Flaüta. 
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