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Everybody let ' s  rock ! !
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Hem viscut, gaudit i après amb la música rock.

Aquest curs, amb els i les alumnes de Cicle Superior, hem 
treballat la música rock com a eix conductor del 2n trimes-
tre, per tal d'endinsar-nos en la música més actual i que per 
a ells, més atractiva. 

Hem conegut els antecedents del rock i que va succeir des 
de l'àmbit músical, històric i social per a què aquest estil de 
música esdevingués. Això ens ha permés aprofundir i in-
vestigar en les branques i estils que van sorgir a les dèca-
des posteriors. De les obres que hem treballat, se n'ha fet 
arranjaments per a instruments Orff. També ens han 
permés conèixer i aprofundir en elements del llenguatge 
musical: el compàs quaternari, les alteracions, les lligadures, 
els punts que fan que s'allarguin les notes... Amb algunes de 
les obres musicades, també hi hem practicat la improvisa-
ció i les estructures i lletres de les mateixes. Això ens ha 
portat a conèixer algunes de les diferents versions que 
s'han fet al llarg de la història de la música més actual, la 
qual cosa és pot trobar a tots els estils de música, siguin de 
l'època que siguin.

       Trobada a Manresa

      Assajant dins de l'aula de música0

Assajant
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Som Músics2

       Preparant-se per a la                 
   gran actuació

3

       Actuant

Aprofitant una excursió a Barcelona, vam anar a visitar el Museu del Rock. Allí, vam poder veure in situ, discos i instruments originals, els pri-
mers productes de màrqueting dels diferents cantants, la roba que havien portat en algun concert i fins i tot, al final de la visita guiada, vam 
poder fer d'autèntiques estrelles de rock, amb les disfresses i instruments reals corresponents que integren una banda de música rock.

Sobretot, el que hem fet ha estat viure i disfrutar la música en tots els seus àmbits a través del fabulós viatge que hem realitzat a través de 
la música rock.

Crec que per als i les alumnes del Cicle Superior ha estat una experiència molt motivadora, que ens ha servit per treballar molts aspectes musi-
cals a través d'una música més propera i vivencial per a ells.

     Let's rock!!

       Quins artistes!!

       Uns autèntics músics
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