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UNITAT DIDÀCTICA 7 

1. Títol i justificació de la unitat  

Enriquiment cultural II: La música 
 
En aquest segon bloc, continuació de la UD 6, es pretén treballar les 

aportacions culturals en el terreny musical. 

 

Partint del reconeixement que va tenir a les Olimpíades de Barcelona, es 

fa una aproximació a la rumba catalana a través de diferents audicions, 

l’explicació de la tècnica del “ventilador” i l’ús de les palmes com a 

element de percussió. 

 

Per altra banda, es presenta el flamenc des dels seus tres àmbits 

primordials: el cante, el toque i el ball. Es busca, a més, que l’alumnat sigui 

capaç d’exterioritzar les emocions que els transmet escoltar la guitarra. 

 

A causa del gran impacte global que han tingut aquests gèneres, 

presentar-los a les escoles de primària com a música autòctona esdevé, 

gairebé, un objectiu indispensable. 

 

2. Cicle i durada  

Aquesta unitat didàctica està pensada per realitzar-se a cicle mitjà.  

 

La unitat en qüestió està dissenyada per dur-se a terme al llarg de 5 

sessions, totes d’una hora excepte una que és de tres quarts.  

 

Totes les activitats es poden realitzar a la classe de Música, tot i que 

involucrin més matèries. 

 

3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o 

àmbits que es treballen 
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Durant aquesta UD es treballaran les següents competències bàsiques: 

Competència artística i cultural 

Percebre la música i utilitzar elements del llenguatge corporal i musical és 

el punt de partida per poder interioritzar el bagatge sonor dels estils 

presentats. A més, pel que fa a la dimensió percepció, comprensió i 

valoració, també s’avança en la valoració i comprensió dels elements del 

patrimoni artístic del nostre entorn.  

 

Per endinsar-nos a la música amb més profunditat, a més, aquesta unitat 

també treballa la dimensió interpretació i producció, ja que es busca que 

l’alumnat pugui expressar allò que els transmet d’una forma 

multidisciplinària (dimensió imaginació i creativitat) i la interpreti tant de 

forma vocal com instrumental (palmes). 

 

Pel que fa a l’Educació Física, s’avança també en l’expressió i comunicació 

corporal a través d’activitats col·lectives relacionades amb les mans com a 

element expressiu en el ball. 

 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

En aquest cas, les cançons s’utilitzen com a fonts orals. Es demana a 

l’alumnat que identifiqui i extregui informació concreta de les lletres que 

sentiran (dimensió comunicació oral). 

 

Competència social i ciutadana 

Conèixer i respectar les emocions pròpies i dels altres, així com donar 

valor als elements culturals ens permet avançar en la dimensió social 

d’aquesta competència, és a dir, en la construcció d’una societat més justa 

on tothom tingui cabuda. 

Pel que fa als àmbits i les àrees de coneixement, amb aquesta UD es 

pretén treballar: 

 Àmbit artístic  

- Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa.  
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 Àmbit d’educació física 

- Àrea d’educació física.  

 

A la següent graella es presenta aquesta informació de manera resumida: 

Àrees Competències bàsiques 

Àrea d’educació 
artística: visual i 

plàstica, música i dansa 
(àrea principal) 

Competència artística i 
cultural 

Competència social i 
ciutadana 

Àrea d’educació física 
Competència 
comunicativa, 

lingüística i audiovisual 

 

4. Objectius d’aprenentatge 

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta unitat didàctica són: 

 Entendre la rumba i el flamenc com a part del nostre patrimoni 

cultural i conèixer-ne els elements bàsics. 

 Parlar en propietat i introduir nova terminologia per referir-se a les 

creacions artístiques. 

 Reflectir i explicar les emocions que genera una cançó de forma 

il·lustrada. 

 Interpretar una rumba i un ball flamenc . 

 Seguir el ritme marcat per una partitura a través de les palmes. 

 

5. Continguts 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

 

Dimensió percebre i explorar 

 Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i 

experiències que provoquen les manifestacions artístiques i 

culturals. 
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 Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya i el 

d’altres cultures. 

 Valoració i respecte per les produccions d’un mateix i dels altres. 

 Posicionaments, judicis i arguments que suggereixen les imatges. 

 Sons, músiques, moviments corporals que utilitzen els artistes en 

l’expressió musical i corporal. 

 Famílies instrumentals. 

 Escolta de peces instrumentals i vocals de diferents autors. 

 Reconeixement bàsic de formes musicals, d’instruments i 

formacions instrumentals i vocals. 

 Representació d’elements musicals a través del moviment corporal. 

 

Interpretar i crear 

- Terminologia que s’empra en la pràctica i vivència de l’expressió 

artística, sonora, visual i corporal. 

- Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions 

artístiques pròpies i alienes. 

- Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb 

diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial i 

les emocions. 

- Tècniques bàsiques de moviment acompanyades de seqüències 

sonores, cançons i obres musicals. 

- Grafia musical convencional en la lectura, interpretació de 

partitures senzilles. 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Dimensió expressió corporal 

- Experimentació del cos i del moviment com a instruments 

d’expressió i comunicació. 

- Elaboració de balls, danses i coreografies senzilles. 
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MEDI SOCIAL i CULTURAL 

Persones cultures i societats 

- Identificació de les manifestacions culturals com a elements de 

cohesió social. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Comunicació oral 

- Producció de textos orals. 

- Comprensió i interpretació de textos orals de diferents mitjans de 

comunicació audiovisual i digitals. 

- Interès, respecte i audició reflexiva davant les interaccions dels 

altres. 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis. 

Aprendre a conviure 

 Identificació de les emocions i els sentiments dels altres, empatia. 

 

6. Criteris d’avaluació  

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

 Identificar i verbalitzar amb terminologia adequada les possibilitats 

plàstiques, sonores i corporals. 

 Expressar i compartir amb els companys el que suggereix una 

experiència artística individual. 

 Crear composicions visuals que representin emocions. 

 Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques 

bàsiques de veu, dels instruments i del moviment corporal. 
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 Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals 

apresos. 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les 

corporalment. 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

 Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals. 

 Participar activament a les converses de classe. 

 

 

7. Metodologia  

a. Organització - tipologia de les activitats 

Tota les activitats proposades, excepte una que és individual, es realitzen 

en el grup gran.  

 

Pel que fa a l’avaluació, es disposa de la informació obtinguda a través de 

les diferents intervencions orals, per una banda, i de les produccions 

realitzades (l’obra artística, el cant, les palmes i el ball).  

 

b. Materials i recursos 

 Projector/ pissarra digital 

 Vídeo (Annex 1) 

 Audicions (Annexos 2, 5, 6 i 8) 

 Partitura (Annex 3) 

  Lletra cançó (Annex 4) 

 Passos de ball amb les mans (Annex 7) 

 Cartolines i ceres. 
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c. Desenvolupament de les activitats1  

                                                           
1
 La temporització de les sessions serà sempre flexible, i el professorat la podrà ajustar tenint en compte 

les seves necessitats i la seva pròpia realitat. Pel que fa a la metodologia (tipologia de les activitats), 
aquesta UD es pot també desenvolupar seguint algunes de les Actuacions Educatives d’Èxit, com ara els 
Grups Interactius o les Tertúlies Literàries Dialògiques (http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-
exito/). 

Sessió 1 (1 hora) 

A
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u

al
it

za
ci

ó
 Activació de coneixements previs 

 
Amb el grup classe: 

 Visualització del vídeo de Gitana Hechicera (Peret) a les 
Olimpíades de Barcelona (Annex 1). 

 Resposta de preguntes relacionades (Annex 1). 

 Breu explicació dels orígens de la rumba (Annex 1). 
 

A
ct
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d
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e

n
t Amb el grup classe: 

 
Audició de Caramelos (Los Amaya). Identificació dels instruments 
que hi apareixen (Annex 2). 
Breu explicació dels instruments propis de la rumba (Annex 2). 

Sessió 2 (1 hora) 
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n
t Amb el grup classe:  

 
Pràctica de fer palmes. Mig grup fa palmes sordes i mig seques 
seguint la partitura projectada (Annex 3) i es canvien. 
S’escolta i es projecta la lletra de la cançó Gitano català de Sabor 
de Gràcia (Annex 4) i es canta de forma conjunta. 
 

Sessió 3 (1 hora) 

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
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t Amb el grup classe: 

 
S’identifica el so del ventilador amb l’audició. S’explica la tècnica 
del ventilador, representant-la amb les visualitzacions de les 
explicacions de Peret (Annex 5). 
S’avança que, a la propera sessió, s’introduirà el flamenc. 

Sessió 4 (3/4 d’hora) 

A
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e

n
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De forma individual: 
Es reparteixen ceres i una cartolina a cada nen/a. 
Mentre sona Bulerías (Moraíto Chico), ells han d’anar pintant el 
que els transmet la guitarra. 

 
Amb el grup classe:  
Surten un per un exposant la seva creació i parlant del que els ha 
transmès la música. 

Sessió 5 (1 hora) 

A
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n
t Amb el grup classe: 

 
Es visualitza el vídeo del ball de Manuela Carrasco i es practica el 
moviment de mans seguint les pautes de Belén Maya (Annex 7). 
S’escolta l’àudio de Terremoto de Jerez (Annex 8).  

A
ct
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at
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d
e

 
sí
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si
 

Amb el grup classe: 
 
Es repassen les parts que s’han vist que conformen el flamenc: el 
toque, el ball i el cante. 
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Annex 1. Vídeo  

Gitana Hechicera, Peret (Rumbas de la clausura, 1992) 

 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=BWpWawFH8tk 

Preguntes relacionades: 

 Si escolteu bé veureu que s’anomena l’estil musical al qual pertany 

la cançó, quin és? 

 Qui és la “gitana hechicera” a la qual fa referència la cançó? 

 Sabeu de quina cerimònia es tracta? 

 

Breu explicació dels orígens de la rumba catalana 

La rumba catalana és un estil musical que van crear, a mitjans del segle XX, 

els gitanos i gitanes de diferents poblacions catalanes. A partir de la rumba 

flamenca, que ja era una música mestissa, els gitanos i gitanes catalans 

van potenciar el sabor antillà d’aquest estil i li van donar personalitat 

pròpia, entre altres raons, per la introducció de la tècnica del ventilador 

amb la guitarra. Se la considera un símbol de la convivència entre gitanos i 

no-gitanos. Un clar exemple és la presència d’aquest estil musical a les 

Olimpíades de Barcelona 92, on es va a donar a conèixer a nivell 

internacional.  
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Annex 2. Audició 1 

Caramelos, Los Amaya (En directe des de la Sala Luz de Gas, 2000) 

 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=MdSKNZYyk9Q 

Preguntes relacionades:  

 Quins instruments hi sentiu? N’hi ha de vent, de corda i de 

percussió. (Vent: veus; corda: guitarra i baix; percussió: tambor, 

plats i palmes) 

Breu explicació instrumental: 

La rumba catalana és un gènere vocal, és a dir, on destaca la veu. Aquesta 

va acompanyada de la guitarra, tocada amb la tècnica “del ventilador”. 

També s’acompanya amb palmes (seques o sordes). En algunes ocasions, 

els grups de rumba poden tenir més instruments (de percussió, de corda o 

de vents) (Mayol i Pujol, 2011)2. 

                                                           
2 Font: Mayol i Puentes, J.M; Pujol i Subirà, M.A (2011). Tequetextec. Direcció General de 

Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals  
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Annex 3. Les palmes 

 

Font: Mayol i Puentes, J.M; Pujol i Subirà, M.A (2011). Tequetextec. Direcció General de Cultura 

Popular, Associacionisme i Acció Culturals  
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Annex 4. Cançó 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=8aMQbSMxyq0 

Gitanos catalans 

 

El 14253, arribem a Perpinyà 
amb carros i cavalls, a Catalunya ens 
vàrem quedar. 
Des d'aquell moment  i sense fer mal a 
ningú. 
diferents cultures amb civisme hem 
conviscut. 
 
Hi ha gitanos a Gràcia i al barri 
d’Hostafrancs, 
A Tarragona i Lleida i al barri del Raval. 
Hi ha gitanos a Reus, Girona, Manresa  i 
Mataró, 
Hi ha gitanos catalans  per tot el món. 
 
Sóc, sóc, sóc, sóc gitano català 
i tinc una cultura universal. 
També diccionari i bandera, 
4 barres per senyera i la rumba per 
enamorar. 
 
Una bona escudella mengem junts per 
Nadal 
Amb rostit, cava i canelons, com a bons 
catalans. 
Tenim virtuts i també defectes 
pues us vull preguntar:  quina cultura és 
perfecta? 
 
Sóc, sóc, sóc, sóc gitano català. 
Cuidem i respectem tots els nostres avis 
i per molt malalts que estiguin, no els 
tanquem en geriàtrics. 
La núvia ens corona, el dia del seu 
casament, 
amb un mocador amb 3 roses, l’honra 

                                                           
3
 Tot i que la cançó parli del 1425, l’arribada dels 

primers gitanos i gitanes a Perpinyà data del 1415. 

que els gitanos volem. 
 
Però que… 

Sóc, sóc, sóc.. (bis) 

Hem fet de Catalunya la nostra pàtria i 
país 
Perquè és la nostra terra des del 1425 
 
que sóc gitano català, que sóc gitano 
català 
 
Si em pucavelas a la pestanyí 
sinaràs com els busnós, 
Nai nai, nastis penelis, mansa sinelo caló 
 
Sóc, sóc, sóc, sóc gitano català 
i tinc una cultura universal. 
També diccionari i bandera, 
4 barres per senyera i la rumba per 
enamorar.  

Sabor de Gràcia (2015)
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Annex 5. Tècnica del ventilador 

 

Font: Mayol i Puentes, J.M; Pujol i Subirà, M.A (2011). Tequetextec. Direcció General de Cultura 

Popular, Associacionisme i Acció Culturals  

 

Audicions 

Enllaç 1. El ventilador (només guitarra): 

http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/05_documents_i

_recursos/01_materials_didactics/requetetxec/Audios_requetetxec/estati

cs_Audios_rqtx/sd_rqtx_audio_u13-03.mp3 

 

Visualitzacions  

Enllaç 2. Tipus de ventilador (Peret) 

https://www.youtube.com/watch?v=5ziRT62mRqw 

Enllaç 3. Master Class de Rumba (Peret) 

https://www.youtube.com/watch?v=ETueEzckJAI 

  

http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/05_documents_i_recursos/01_materials_didactics/requetetxec/Audios_requetetxec/estatics_Audios_rqtx/sd_rqtx_audio_u13-03.mp3
http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/05_documents_i_recursos/01_materials_didactics/requetetxec/Audios_requetetxec/estatics_Audios_rqtx/sd_rqtx_audio_u13-03.mp3
http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/05_documents_i_recursos/01_materials_didactics/requetetxec/Audios_requetetxec/estatics_Audios_rqtx/sd_rqtx_audio_u13-03.mp3
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Annex 6. El toque 

Bulerías, Moraíto Chico  

 

 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=f2V_Gk_pxSs 
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Annex 7. El ball 

Visualització:  

Enllaç: Manuela Carrasco (Soleá) 

http://www.zappinternet.com/video/ZaRkPigYih/Carlos+Saura,s+Flamenc

o-Jos%c3%a9+Merc%c3%a9,Manuela+Carrasco,Sole%c3%a1/ 

 

Passos de ball : 

   

   
Bailaora: Belén Maya
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Annex 8. El cante 

Audició: Terremoto de Jerez cantant per siguiriyas 

 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=yuDNurQD5Sk 
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Annex 9. Rúbrica d’avaluació docent 

Utilitza terminologia 
adequada per parlar de 
les creacions plàstiques, 
sonores i corporals. 

No parla amb propietat de 
les creacions treballades. 

Descriu les creacions, però 
amb un vocabulari 
imprecís, sense incorporar 
la nova terminologia. 

Incorpora alguna paraula 
nova, però fa servir un 
vocabulari imprecís. 

Fa servir el vocabulari 
après i l’aplica de forma 
correcta. 

Reflecteix i explica les 
emocions representades 
en la creació plàstica 
creada. 

No reflecteix les emocions 
en una creació plàstica. 

Reflecteix les emocions en 
una creació plàstica, però 
no sap identificar-les. 

Fa una producció plàstica 
partint de la música 
escoltada, però no l’acaba 
de saber explicar a la 
resta. 

Fa una creació partint de 
l’audició i explica quines 
emocions ha representat. 

Interpreta les cançons i 
les danses apreses. 

No representa les cançons 
i les danses. 

Representa les cançons i 
les danses sense seguir les 
indicacions marcades. 

Representa les cançons i 
les danses, incorporant-hi 
algunes de les indicacions. 

Representa les cançons i 
les danses seguint les 
indicacions marcades. 

Interpreta la partitura a 
través de les palmes. 

No segueix el ritme amb 
les palmes. 

Intenta seguir el ritme, tot 
i que mostra dificultats 
per fer-ho. 

Domina les palmes seques 
i sonores, però a vegades 
en perd el ritme. 

Segueix el ritme amb les 
palmes, canviant entre 
seques i sordes i dominant 
la tècnica.  

  
 
 


