Propostes musicals ACPCREDA - 22 de març
1. Massatge - "Rondó de la Rita "del cd de Propostes didàctiques Bada Botó Bellaterra ed.
2. Molla - "Pepa nzac Gnon Ma" del cd Lambarena Bach to Africa
3. Percussió corporal: Patró: Ho-la com es-tàs? El meu nom és An-na
Coreo final amb la Música "One More Night" de Maroon Five
4. Patró Havana:
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5. Ave Maria de Gounod - violoncel i piano de cd. Misha Maisky + Yo yo Ma
Respiració i frasseig amb l'esfera Hobbermars.
6. Escalfament vocal i ressonadors + sirena desc. :
moto + arbre fruita + mejar i llençar
7. Capsa cintes de colors: treball de sirenes asc i desc amb diferents vocals
(començant per la U, i consonants)
8. Zzz, crac crac, xooof - del cd Buffa! - Bellaterra ed.
9. Cançó "Jimba papalushka": cantada, amb l'eslastiCAT de colors
10. Gira la rotllana sense parar - Músiques dossier elastiCAT
11. Tinc ganes de fer música - del llibre-cd Tinc ganes de fer música de Bellaterra ed.
12. Frerè Jauqes - cançó per saludar individualment adaptant lletra.
13. "Hola Lila": cançó per saludar - del cd La tresca i la Verdesca
14. Pizzicato - del Ballet Silvye de L. Delibes : audició castanyoles + mocadors colors
15. Divertimento nº 4 KV439b - Mozart del cd Ma, me mi Mozart - l'Auditori
(audició mimada)
16. Patró: cucut cucut, cucut Taaaat! amb mocadors de colors
17. Activitat control espai: campaneta (espai lliure), pandero (arrorssegar per terra),
octobloc o carrussel campanes (fer la croqueta)
18. Activitat so-silenci percutint terra amb les mans i STOP! + cançó Tumbai
19. Molla amb xiulet "morritos" - "La Rita fa la Molla" del cd de Propostes
didàctiques Bada Botó - Bellaterra ed.
20. Shualim k'tanim :molla + petita coreo: - cd Núvol de danses de Bufanúvols
21.- "Country classics Stop and start " Stop-Go (estàtues) - cd Rhythms on Parade Hap Palmer
22. "Stop - Go Rag" (estàtues) - de Propostes didàctiques Bada Botó - Bellaterra ed.
23. "Carilló de Dukenkerke :Ball en parelles - cd Danses per la Pau de Bufanúvols.
24. "River flows in you" : relax bufant plomes - Yruma

Activitats 29 de març
1. "L'home dibuixat" :Preparació corporal i rotacions diferents parts del cos: Pascal
Comelade.
2. "si vinguessis" - Molla amb tonalitats del desert, Marroc....: cd música tradi.
3. "El Rogle" : dansa en cercle - del cd Corranda, 20 danses per ballar.
4. "els esclops d'en Pau": activitat pulsació passant-nos un objecte, després dansa en
files. - cd Galop Sac de danses
4. "Joan del riu": dansa amb l'elastiCAT : del cd Danses tradicionals
5. "Tendu/ Jeté/ Frappé": pulsació doble lent/ doble ràpid (hip/hop) assegudes en
cercle i posant les mans com "el conejo de la suerte" - cd Piano para danza de
Luis.M. Carmona
6- "Arin Novo": ídem activitat pulsació " " " " - Kepa Junkera
7. "Isn't she lovely" . coreo en parelles - Stivie Wonder
8. "Dalt del cotxe hi ha una nina" : percussió corporal - cd Els colors dels Metalls de
l'Auditori.
9. "Contradanza WoO 14/8 : coreo amb cascavells (ràpid-lent): L.v.Beethoven del cd
Classicos Divertidos.
10." Rondó de Telemann" : massatge corporal d'activació - J.Ph. Telemann
11. "pim piripim - pim piripom, les pilotes de Pim-pom" - cantarella
12. "A l'hivern i a l'estiu els dimonis van al riu" . cantarella i ritme amb els battodoos i
després tela blava gran amb pilotes pim-pom
13. "Happy": pilotes pim-pom tela blava - de Pharrell Williams
14. "Jeux d'eau": tela i pilotes frasseig per baixar bioritmes - de C. Debussy del cd
Aigua de l'Auditori
Activitats 1 d'abril
1. Percu corporal, patró: A-vui hem vin- gut a - quí per a-pren-dre MÚ- SI- CA
tum tum ta ca to co clap, to co ta ca tum tum clap
Afegim aquest patró al que vam fer el primer dia: "Ho-la com es-tàs?...
amb la música "Candy" del Robbue Williams - lent i ràpid.
2. Cançó "Bada Botó" : llenguatge, frasseig acumulatiu etc... - cd Bada Botó de
Bellaterra ed.
3. "perfum de Lídia" : peru corporal i frasseig - del conte-cd Bada Botó de Bellaterra
ed.
4. Preguntes acumulatives amb l'explicació de l'argument del conte: - conte-cd Bada
Botó de Bellaterra ed.
5. Cançó "bufa ben fort"! - del conte-cd Buffa! de Belattera ed.
6. Repassem "Zzzz, croac croac xop" - del conte-cd Buffa! de Belattera ed.
7. "Cançó dels núvols riallers" : tessitures, cànnon (Ji, ja, jo) - del conte-cd Buffa! de
Belattera ed.
8. Cantarella "Plija fina, pluja vine": del conte-cd Buffa! de Belattera ed.
9. Cançó-joc de falda "La formiga" : del conte-cd Buffa! de Belattera ed.
10. Cançó "Tiaiaó" amb mocadors de colors.
11. Joc de falda "La barca puja i baixa" - del cd Els colors del Metall de l'Auditori.
12. Cançons amb feltres-titella: Peix peixet, la Lluna, L'esquirol, Marieta vola vola...
13. Cançó "a la vora del camí" amb ocells de llauna

14. Capses de material: instruments + sonalls / instruments africans/ maraques...
15. "Galhinho De poejo": cançó per acompanyar els shackers "ous"-mataques - del
Grupo TRiii del cd Brazil for children
16. "Sauta Lapin": dansa amb els "ous" shackers - cd Núvol de Danses de Bufanúvols
* materials: spiralli musical, soun shapes, bommwackers, espera hobbermars,
campanes colors Honsuy, carrussel de campanes, cascavells, maraques, castanyoles,
mocadors de colors, sonalls, ous shackers, ocells de llauna, titelles de feltre i
manoples, plomes, pinzells...

Botigues on comprar material
https://lacarpa.cat/shop/roda-de-campanetes/
https://www.jugarijugar.com/ca/musica/383-castanuelas-de-animales-pequenas.html
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocsmanipulacio-i-motricitat/spirelli?ssa_query=spi

