


























Activitats suggerides
De 0 a 3 anys 

DÍA DE LA MÚSICA.
Objectiu: L’educadora o l’educador contribuirà a afa-

vorir el desenvolupament del sentit musical a través de la 
relació establerta amb cada nin o nina en el desenvolupa-
ment de les situacions quotidianes, i que siguin capaces de 
descobrir, comparar, produir i identificar diferents tipus de 
ritmes sonors amb el seu cos i amb objectes.

Materials: catifa, caixa cartó de gran mida, instru-
ments musicals de tela o goma espuma, instruments musi-
cals reals, equip audiovisual, mural amb fotos de dones amb 
instruments musicals.

Activitat: 
- Als nins i a les nines, se’ls parla suaument de la música i 

això ajuda a què es tranquil·litzin.
- En el bressol i aferrant-se als seus barrots i a ritme de la 

música boten i donen palmades.
- Preparem el racó de la música, col·locarem un mural on 

hi haurà fotos de dones amb instruments musicals, li 
comptarem i identificarem que fan cadascuna d’elles, 
a més hi haurà música ambiental mentre realitzam 
aquesta activitat aconseguint una major relaxació.

- Proporcionant-li als nins i nines instruments de tela se li 
anima que explorin mitjançant la manipulació.

De 3 a 6 anys 
En assemblea 

fem un breu repàs 
de les dones i 

grups de do-
nes triades 

per al ca-
l e n d a r i . 
Llegirem 
més de-

t i nguda -
ment les 

b iograf ies 
d ’ a l g u n e s 

d’elles (8-9), 
intentant fer 

un recorregut des 
de l’antiguitat fins al 

segle actual. A continua-
ció, buscarem a internet sobre 

les seves i les identificarem amb una 
fotografia de la/es artista/es. Una 

vegada fet el recorregut posarem al-
gunes obres a l’atzar i ells/es hauran 
d’identificar a quina autora/es corres-
pon cada obra.

LES TROBAIRITZ: https://www.youtube.com/
watch?v=6bnttn7rw2E
MADDALENA CASULANA: https://www.

De 0 a 3 anys
1. Escoltar la composició Romanesca de Francesca Caccini (https://www.youtube.com/

watch?v=3AXMule7zqE) i que els nins i nines de la classe dansin i es moguin per l’espai de la 
classe. Després els ensenyam una làmina amb una imatge de la compositora i els/les alumnes han 
de descriure-la. 

2. En paper continu aferrar instruments típics del Barroc (clavecí, fagot, violí, òrgan, oboè, timbal) 
explicant-los-hi als nins i nines. Amb pintura de dits decorar el mural.

De 3 a 6 anys
Relacionar música i emocions.
Posam als nins i nines música de les tres autores:

- Barbara Strozzi: L’Eraclito Amoroso http://mujeresymusica.com/barbara-strozzi/
- Elisabeth Jacquet de la Guerre: https://www.youtube.com/watch?v=MzLu0ciYIOU
- Francesca Caccini: Ciaccona: https://www.youtube.com/watch?v=ja7ugHH8DtM

Escoltaran cada cançó i triaran un color amb el qual identificarien aquesta cançó i després comenta-
ran com s’han sentit en escoltar-les. Preguntar-los si creuen que és un home o una dona qui ha compost 
aquestes peces de música. Mostrar-los tres lamines amb els retrats de les dones.

Dansa barroca.
Escoltar la composició Romanesca de Francesca Caccini (https://www.youtube.com/watch?v=3AXMule7zqE) ) 

i que els nins i nines de la classe dansin i es moguin dins l’aula.
Després se’ls ensenya un vídeo de com vestien i ballaven en aquesta època. I se’ls anima a practicar 

alguns passos.
- https://www.youtube.com/watch?v=yr4MLrX_KG0.
- https://www.youtube.com/watch?v=SisP0lotIdI

De 6 a 9 anys
En petits grups, completar la fitxa següent. Per a 

això, hauran de cercar la informació a internet, però 
podran comprovar si les dades són correctes dins de 
la sopa de lletres.

1. A quina època o període de la història de la 
música pertanyen Barbara Strozzi, Elisabeth Jacquet 
de la Guerre i Francesca Caccini?

2. Qui és considerada la primera dona compo-
sitora d’òpera?

3. Com era anomenada afectuosament?
4. Quin era un dels instruments que tocava Fran-

cesca Caccini?
5. Barbara Strozzi va ser una de les primeres 

compositores del S XVI d’un tipus de composició 
vocal amb acompanyament instrumental, generalment en diversos moviments, que sovint involucra 
a un cor?

6. Quin tipus de cantant d’òpera va ser Barbara Strozzi?
7. Quin instrument tocava Elisabeth Jacquet de la Guerre?
8. En ser presentada davant Lluís XIV, aquest va quedar tan impressionat que va ser coneguda com 

a “petita................”

SOLUCIONES: 1. Barroc 2. Caccini 3. Cecchina 4. Arpa 5. Cantata. 6 soprano. 7. Clave. 8. meravella

De 9 a 12 anys
Per a treballar dividim la classe en grups de tres o quatre alumnes.

1. Cada grup busca informació dels noms més rellevants de la música barroca i després comparteix 
amb el grup-classe les seves troballes.

2. En grup-classe es plantegen les següents qüestions:
- Quantes dones músiques heu trobat en la vostra cerca? 
- Coneixes a alguna dona música de l’època barroca?

3. Cada grup busca informació d’una d’aquestes dones: Francesca Caccini, Barabara Strozzi i Eli-

sabeth Jacquet de la Guerre. A continuació, els grups elaboren un breu esquema 
amb la informació i es comparteix amb el grup-classe. Mentre els/les alumnes realitzen aquesta 

cerca, escoltam de fons Lagrime Mie de Barbara Strozzi (https://www.youtube.com/watch?v=1z2xtmkqaAs) y 
Céphale et Procris de E. C. Jacquet de la Guerre: (https://www.youtube.com/watch?v=xsEepShZEPo).

UUna vegada compartida la informació, el grup-classe debat sobre aquestes qüestions:
- Quins són els assoliments d’aquestes dones?
- Quin era el paper de les dones músiques al Barroc?
- Quines diferències trobau entre aquesta època i la nostra quant al paper que realitzen les dones 

a la música?
4. L’òpera de Francesca Caccini La liberazione di Ruggiero.

a)  Ens dividim en grups de tres o quatre.
b) Reproduïm La liberazione di Ruggiero per a inspirar-nos mentre duem a terme l’activitat (https://

www.youtube.com/watch?v=WYfM65BSodA&t=1821s).
c) Cream un còmic en el qual imaginam com Francesca va escriure aquesta òpera. Per a això 

podem tenir en compte la seva biografia (http://www.musicaantigua.com/asi-era-una-de-las-compositoras-
mas-importantes-de-la-historia/) i l’argument de l’obra. 

De 12 a 15 anys
“LA NINA PRODIGI”. Elisabeth Jacquet de la Guerre
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_RZMM18R/mp3/4/9/1553013949394.mp3

En aquest programa de Ràdio Nacional d’Espanya narren la vida d’Elisabeth Jacquet de la Guerre, 
una gran compositora del barroc francès.

Com hauràs escoltat algunes de les seves obres no van arribar als nostres dies. Quin creus que pot 
ser el motiu? Per què creus que les obres que va escriure per a Lluís XIV van perdurar en el temps?.

De 15 a 18 anys
Músiques del Barroc.

1.- A partir de les següents escoltes del contingut dels programes de ràdio “Quadern de notes” 
emesos el 02/09/2017 i el 30/04/2016, realitzar un qüestionari breu sobre les vides de Francesca 
Caccini, Bàrbara Strozzi i Elisabeth Jaquet de la Guerre.

Francesca Caccini: http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuaderno-de-notas/cuaderno-notas-francesca-caccini-monteverdi-
florencia-02-09-17/4194980/#

Bárbara Strozzi: http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuaderno-de-notas/1940-cuaderno-notas-300416-barbara-
strozzi-venecia-del-s-xvii-2016-04-29t15-08-27127/3593033/#

Elisabeth Jacquet de la Guerre: http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuaderno-de-notas/1935-cuaderno-notas-
250415-elisabeth-jacquet-guerre-2015-04-23t15-59-24740/3105079/#

2.- Com va arribar Bàrbara Strozzi a sobresortir de tal manera en una escena cultural majorment do-
minada per homes si no va arribar a casar-se ni es va dedicar a la vida religiosa? Cerca informació 
sobre la Venècia del segle XVII i planteja el debat sobre les dificultats que les dones trobaven en 
aquella època per a sobresortir a les arts.

https://www.monstrousregimentofwomen.com/2016/08/barbara-strozzi-venetian-intellectual.html
https://clasica2.com/clasica/Enciclopedia-Musical/Barbara-Strozzi-1619-1677
https://conlaa.com/reescribir-la-historia-de-la-musica-el-barroco-italiano-barbara-strozzi/
http://www.musicaantigua.com/barbara-strozzi-la-gran-dama-de-la-cantata-barroca/

PERSONES ADULTES
- A diferents sessions escoltar fragments de l’`0pera de“La liberazione de Ruggiero”, de Francesca 

Caccini (1587-1641); alguna cantata de Barbara Strozzi (1619-1677) i algun fragment de Cantates 
françoises d’Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729).

- Explicar als/a les alumnes quin paper exercien les dones a la societat de l’època i perquè aquestes 
dones van arribar tan alt. Per exemple, les dones podien aprendre a cantar o a tocar instruments, 
però no exhibir-se davant els altres. L’esfera pública i privada estava molt diferenciada. I aquestes 
dones van tenir la sort de pertànyer a famílies que es dedicaven professionalment a la música i que 
no tenien prejudicis perquè elles tocassin en públic.

- Establir un debat sobre com influeix avui a les dones la diferenciació entre les esferes pública (socie-
tat) i privada (casa). Com es relacionen aquests dos mons per a moltes dones?.

De 0 a 3 anys 
Materials: Sonata nº 3 en La Ma-

jor, de Marianne Von Martínez. https://youtu.
be/67LcQ8tLK3Q

Metodología: Grup classe.
- Audició. Objectiu: buscar relaxació i esti-

mulació auditiva.
- Sentim la música en el nostre cos, donant 

palmes en panxa, cuixes i cara.

De 3 a 6 anys 
Materials: cartulines i fotos, música. 

https://cutt.ly/WoXfCi
Metodología: Grup classe.
Música lenta i ràpida. Desplaçar-se al 

ritme de la música.
Dibuixam la música amb el nostre cos:
- Sons aguts: ball de puntetes
- Sons greus: exercicis en el terra.
Presentació protagonistes mes d’abril. 

Distribució de fotos i noms. Associació foto-
nom.

De 6 a 9 anys
Materials: Guitarra, tambor, pandereta, 

triangle, xilòfon, platets, flauta.
Grabació sons: https://youtu.be/iZjLXtHscug 
La porta violeta: https://g.co/kgs/q4Kk6B 
Metodología: Grup classe.

- Interpretació lliure amb instruments mu-
sicals.

- Grabació amb sons que es donen a la na-
tura (Aigua, ocells...).

- Escoltar atentament i identificar sons.
– Escoltar la cançó La puerta Violeta de 

Rozalén
–  Escenificació.

De 9 a 12 anys
Dibuixant la música de Maria Teresa 

von Paradis.
Materials: coixí, agulles i peces de fusta 

de diferents grandàries.
Concert de piano KV 456 en Si bemoll 

major de 1784 (Sicilienne), de Maria Teresa 
Von Paradis.

Metodología: Grups 3-5 persones. 
Distribución y materials: L’alumnat 

dibuixa la música que està escoltant utilit-
zant per a cada tipus de so (agut, greu, amb 
més o menys durada, silencis…) alguna de 

les peces que té segons consideri. Cada grup 
haurà elaborat un dibuix on cada peça té un 
significat. Acabada l’activitat cada grup expli-
ca el seu dibuix.

Comentam la biografia de l’autora.

De 12 a 15 anys
Materials: Pel·lícula Nannerl, la germa-

na de Mozart https://youtube.be/EWxQx-gC4sU
Metodología: Visionat de la pel·lícula 

de la vida de la germana major de Wolfgang 
Amadeus Mozart.

Després del visionat s’organitza la clas-
se en grups de 3-5 persones i es demanarà 
que elaborin unes conclusions que posaran 
en comú.

De 15 a 18 anys
Com ser dona i música i no morir en 
el intent

Materials: Telèfon o dispositiu amb cá-
mara per gravar en vídeo i poder reproduir 
música. Concert de piano en La major de Ma-
rianne Von Martínez o Sonata núm.3 

https://youtu.be/67LcQ8tLK3Q
Paper pinotxo de colors, llana, roba per a 

disfressar-se...
Metodología: Grups de 5-7 persones. 

Estudiar la biografia d’autores com Marianne 
Von Martínez. Desenvolupament d’un guió 
de performance, petit curt o representació 
d’alguna escena de la vida de l’autora. Gra-
vació. Visionar tots els vídeos a la classe i 
posterior debat.

PERSONES ADULTES
Materials: “Amigues” de Ana Belén 

https://cutt.ly/BoXg0g
Metodología: Grup classe i petit grup.

– Escoltar cançons masclistes actuals i 
comentar-les a classe.

– Aprendre una cançó que agradi a 
l’alumnat, però canviant la lletra en clau 
feminista.

– Cercar un relat que reflecteixi les situa-
cions de desigualtat que sofreixen les 
dones a la vida diària i adaptar-lo per al 
teatre. Cercar les músiques adequades 
per a cada escena.

– Treballar el poema-cançó Amigas d’Ana 
Belén per a parlar de la sororitat.

De 0 a 3 anys 
Canvi de rols.

Informam les famílies dels nins i nines amb temps su-
ficient perquè els aconsegueixin disfresses de trobairitz i 
de trobadors, amb instruments concordes a l’edat de cada 
nin i nina. Un dia determinat fem el ball disfressats i acom-
panyats de música medieval (la cançó de Beatriz de Día “A 

chantar”) i dels seus 
propis instruments (jo-
guines, fabricats amb 
cartó...).

De 3 a 6 anys 
Projecte Les 

trobadores.
Per començar el pro-
jecte realitzarem una 
pluja d’idees per a 
conèixer el que sap el 
nostre alumnat, també 

decorarem l’aula i les cadires 
amb banderes que contindran 
l’escala musical: DO, RE, MI, 
FA, SOL, LA, SI, DO i les ca-
dires amb siluetes de castells.

- Taller d’Artesania: per a 
l’elaboració d’instruments 
medievals. Realitzarem la 
manualitat amb material re-
ciclat: castanyetes, picarols, 
panderetes o tambors (amb 

diferents caixes, ampolles decorades amb gomets...)
- Taller de l’enginy. Amb un dau gegant (s’usaran picto-

grames o paraules segons el nivell de l’alumnat) di-
vidim la classe en dos equips i cada equip haurà de 
completar el seu mural gegant i posar un gomet cada 
vegada que endevini el vocabulari del nostre projecte. 
Si els torna a sortir, en el dau, una paraula ja aconse-
guida perd torn i li toca a l’altre equip.

 
De 6 a 9 anys

Joc “El dau trobador”. Amb la paraula que et surt al 
dau fas una rima/poesia. Les paraules usades poden referir-
se a les trobadores (valenta, donzella, llaüt, arpa, castell, 
poesia) i a la música (palmes, peus, ball, donar la volta, 
salta i dóna palmes a les cames). L’alumne o alumna llança 
el dau i amb la paraula que li ha sortit ha de 
pensar una rima o escriure una poesia (per 
a atendre la diversitat, si se’ls complica els 
donarem pistes) i tendran un temps per a aprendre i fer un 
ball amb els passos que els hagin sortit, per exemple: cada 

vegada que surti trobadora hauran de donar una palmada. 

De 9 a 12 anys
Música a la nostra època. 
Escoltar la cançó “Wallada la Omeya”, del grup rock 

Saurom i buscar informació sobre la vida i l’obra de Wa-
llada.

https://www.youtube.com/watch?v=LvWXDy9b2oI
Dividir-se en grups i buscar informació sobre Kassia 

iHildegard Von Bingen.
- Situar a un mapa europeu on visqueren.
- Comparar la vida de les dues dones.
- Posar algun exemple de les seves composicions musi-

cals.

De 12 a 15 anys 
Activitat: veure el fragment de la pel·lícula “Visió” 

(del minut 1.12,22 a l’1.15,08) sobre la vida de Hildegard 
Von Bingen, que tracta sobre el seu Drama Litúrgic (https://
www.youtube.com/watch?v=nHGNOd5uQgU&t=96s) i respondre a 
les següents preguntes:

- Què és un drama litúrgic?
- En quin idioma està compost?
- Què és el que dibuixa amb una arada en el sòl?

De 15 a 18 anys
Activitat: buscar informació sobre la vida de la 

trobairitz medieval Beatriz de Dia i elaborar una 
presentació.

Buscar la lletra de la cançó “A chantar...” i 
descobrir perquè és tan important.

Cantar i acompanyar melòdica i rítmica-
ment dita cançó.

https://cutt.ly/soJcTs

Persones Adultes
Activitat: visionat de la pel·lícula “Visió” 

de Margaret von Trotta, sobre la vida de Hilde-
gard Von Bingen.

Després del visionat desenvolupar un 
col·loqui en el qual es parli de la vida 
de les dones medievals, de la impor-
tància de Hildegard en la defensa 
dels drets de la dona i de la 
importància que ella li 
donava a la música 
per a la vida.

Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos a organizaciondemujeres.org

youtube.com/watch?v=s62w5VuSSvo
MARÍA ANNA MOZART: https://www.youtube.com/

watch?v=xxqJnYuOh7I
FRANCESCA CACCINI: https://www.youtube.com/

watch?v=xvw66rtLpkg
ARETHA LOUISE FRANKLIN: 
https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0
MARÍA CONCEPCIÓN BALBOA BUIKA: 
https://www.youtube.com/watch?v=HuofoLitF0E
ANA TIJOUX: https://www.youtube.com/watch?v=S-ZGljqUqWM
ROSALÍA: https://www.youtube.com/watch?v=Rht7rBHuXW8
ROZALÉN: https://www.youtube.com/watch?v=0228mfBzZEk

De 6 a 9 anys
Com a activitat per a desenvolupar amb els nos-

tres alumnes de 6 a 9 anys, proposam treballar les famí-
lies d’instruments pròpies de la música Renaixentista i 
l’elaboració d’alguns d’ells amb materials reciclats.

Metodologia:
Per a això, començarem donant a conèixer els instru-

ments agrupats en famílies (percussió, corda i vent). Ens po-
dem ajudar de la següent imatge per a l’alumnat de primer 
i segon curs de primària.

I a l’alumnat de tercer curs de primària ja podem fer-li 
una explicació més completa prenent com a suport el se-
güent enllaç: https://listas.20minutos.es/lista/instrumentos-musicales-
del-renacimiento-365237/

Una vegada hagin fet el resum dels diferents instru-
ments utilitzats en la música renaixentista, passaran a cons-
truir alguns d’ells amb materials reciclats. A continuació, us 
deixam propostes de com dur-los a terme, materials i imat-
ges per a facilitar el desenvolupament de l’activitat. 

De 9 a 12 anys
Activitat: Gracia Baptista
Materials: P.D.I. (pissarra digital), ordinador, cartolines.
Temporalització: 5 sessions.

Tasca 1. Música d’una altra època “Conditor Almae”.
- Visionat del vídeo en Youtube sobre “Gracia Baptista, 

Conditor Almae”.
-Petita pluja d’idees de la música escoltada: instruments, 

època en la qual pensam que està feta...
Tasca 2. Línia del temps: el Renaixement.

Recerca sobre l’any de composició i que passava a Es-
panya a l’època. Elaboració d’una línia del temps en cartoli-
na amb tota la informació recollida.
Tasca 3. La revista de Gracia.

Es divideix la classe en grups de 5 i cada grup 
s’encarregarà d’elaborar un article sobre algun detall de la 
seva biografia, per exemple: la infància de Gracia, com va 
ser la seva vida escolar i estudis, la música de Gracia, el 
paper de la dona en el Renaixement... S’elabora una revista 
conjunta amb tots els articles, la línia del temps realitzada 
anteriorment i la música de Gracia Baptista i es publica a la 
revista escolar.
Tasca 4. La vida de la dona renaixentista.

Debat per equips sobre com vivien les dones de l’època, 
quins treballs realitzaven, el paper de l’home, i la poca visi-
bilitat de les dones.

De 12 a 15 anys
1. Presentacions sobre les protagonistes del calen-
dari.

Les presentacions podran realitzar-se amb suport de 
Power Point. Hi haurà un torn de preguntes per part dels 
companys/es i un comentari crític del professor/a. En cada 
cas els/les alumnes, després d’exposar les característiques 
principals de la carrera musical de les compositores/intèr-
prets, respondran a les següents preguntes: Quines han 
estat les dificultats que ha tingut la compositora per la 
seva condició de dona en el desenvolupament de la seva 
professió musical? Com han actuat els prejudicis de gènere 
en cada cas? Com han influït aquests prejudicis en el des-
envolupament de tot el potencial artístic d’aquestes dones? 
Segueixen aquests prejudicis actuant d’alguna manera a 
l’actualitat? 
2. Posada en comú.

Després d’acabar amb totes les presentacions s’establirà 
un debat sobre les dificultats específiques de la dona per a 
desenvolupar la seva activitat, en temps més antics i avui 
en dia, en el món de la música. El professor o professora 
aprofitarà per a extrapolar i establir paral·lelismes amb al-
tres facetes del món de l’art i de la vida. 
Recursos 

Disponibilitat d’aula amb ordinadors i de la biblioteca 
del centre per a extreure informació. Canó de projecció o 
pissarra digital, amb equip de so.

De 15 a 18 anys
Reflexiona. Realitzar una reflexió personal sobre la 

següent frase: “Desitjo mostrar al món, tant com pugui 
en aquesta professió musical, l’errònia vanitat que només 
els homes posseeixen els dons de l’art i l’intel·lecte, i que 
aquests dons mai són donats a les dones”.

Investiga. Cerca el personatge que va dir l’anterior fra-
se, en quin context ho va fer i perquè. 

Debate. Debatrem sobre les conclusions extretes de les 
dues activitats anteriors.

Gener. Dones en L’antiguitat i a L’Edat Mitjana.

Març. Músiques del Barroc. Abril. Músiques al Classicisme. 

Febrer. Músiques Renaixentistes. 

INTERSINDICAL



Activitats suggerides

De 0 a 3 anys
Taller de les dones en la música. 

Pintant la música (para 2-3 anys)
A l’assemblea es presenta a les nines i nines 

un vídeo, que posteriorment visionarem, de Cyndi 
Lauper. Els contam que tracta d’una jove que canta 
una cançó molt fanfarrona per a ballar. Comença-
rem a visualitzar el vídeo i els proposarem posar-
nos a ballar (https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-
5RaxU&list=RDPIb6AZdTr-A&index=2)

Mentre ballen, prepararem al terra de l’aula 
un tros de paper continu (millor pel costat no 
setinat per a evitar relliscades) que travessi tot 
l’espai. Una vegada que acabi el vídeo traurem 
safates amb pintura de diferents colors i els de-
manarem a les nines i nins que es llevin les saba-
tes i els mitjons.

Ens mullarem els peus amb la pintura i quan 
soni la música ballarem sobre el paper “pintant la 
música amb els nostres peus” aturarem la música 
per a mullar-nos els peus de nou i quan torni a 
sonar ballarem de nou. Repetirem diverses vega-
des fins que finalitzi la cançó.

De 3 a 6 anys
ACTIVITATS PROPOSADES PER A TOT EL 
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. PETIT PROJEC-
TE “SOLE” (Duración: 1 setmana, 5 sessions)

• Presentam Soledad Giménez, el grup al 
qual va pertànyer: “Presuntos Implicados”, 
el projecte “Avanzadoras”, un projecte amb 
el qual es va llançar al mercat un disc en 
el que es reunien moltes artistes espanyoles 
(Mari de Chambao, Estrella Morente, Leonor 
Watling...) amb el qual es va pretendre do-
nar veu i visibilitat a les dones que dia a dia 
treballen amb justícia i dignitat per a millo-
rar el món i el seu últim àlbum en solitari 
“Mujeres de música”. Tot això a través de 
fotografies i vídeos.

• Pintam la música: realitzam l’audició de la 
cançó “Vivir” versionada per Sole en el seu 
àlbum “Mujeres de música”. És una audició 
molt especial ja que utilitzarem la pintura, 
empaperam les parets de paper continu de 
color blanc i l’alumnat va pintant, en anar 

De 0 a 3 anys 
Les activitats de 0 a 1 any estaran 

relacionades amb el descobriment de la 
parla per mitjà de la música.

El bebé interactua amb la música a 
través de la presència d’un objecte a la 
mà o el simple moviment de la mateixa 
mentre cantam una cançó de rutines, com 
per exemple, el dit puja 

http://cantamidansam2.blogspot.com/2011/11/
el-dit-puja.html

De 3 a 6 anys 
Com a premissa escoltar música de 

tota mena a casa com a l’escola, i des que 
s’està en el ventre matern.

Activitat. Reunit l’alumnat en 
l’assemblea se’ls comenta la importància 
que han tengut les dones a la música al 
llarg de la història. Se’ls pregunta si co-
neixen alguna dona que es dediqui a la 
música i anam anotant el seu nom i el 
de l’artista que coneixen en petits papers 

De 1 a 3 anys
L’orquestra, sentir, escoltar, tocar, conèixer.

Materials: Instruments diversos, batuta, punxons i suros.
Metodologia: Activa i participativa. Gran grup.
Activitat: 

Els alumnes i alumnes han de tancar 
els ulls i escoltar aquesta orquestra 

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

Posteriorment, s’asseuran en la cati-
fa i la mestra o mestre aniran tocant els 
diferents instruments, passant-los al grup 
perquè els explorin, d’un en un. Els hi do-

narem tots junts i els tocaran. Es formarà un soroll molest. Els recollirem, 
i els parlarem de les directores i directors d’orquestra, com per exemple 
Gisèle Ben Dor.

Tornaran a veure el vídeo, ara amb els ulls oberts.
Els donarem una foto de Gisèle, hauran de picar-la i aferrar-la a una car-

tolina on col·locaran tots els instruments a mesura que es vagin treballant. 

De 3 a 6 anys
Directora per un dia.

Els ensenyarem una foto d’una directora d’orquestra. I els hi farem les 
següents preguntes:

- Qui creus que és?
- A què es dedica?
- Què necessita una persona per a ser directora d’orquestra?

Mostrarem la següent imatge: Es repartiran els pals que tenim en forma 
de batuta.

L’alumnat serà direc-
tora i director d’orquestra 
per un dia com Gisèle 
ht tps : / /www.youtube.com/
watch?v=NDm7gHPO-oU

Primer veuran el ví-
deo, per a conèixer el que 
fa Gisèle. Posteriorment, 
imitaran els moviments 
de Gisèle, a la meitat de 
la projecció, s’aturarà el 

vídeo i només es deixarà l’àudio per a què l’alumnat s’expressi lliurement.
Després dibuixaran les diferents músiques i músics de l’orquestra, es re-

tallaran, amb una solapa sota. Es doblegaran per la solapa perquè es posin 
dempeus i s’aferraran a un cartró, disposant tots els instruments i les músiques 
i músics.

En gran, a la part posterior, escriurem el nom de la directora Gisèle Ben-
Dor.

De 6 a 9 anys
Volar a planetes llunyans

PINAR TOPRAK (nascuda a Istanbul, però que va estudiar als EUA) ha 
treballat a la banda sonora del famós joc Fortnite i la compositora de la BSO 
de Capitana Marvel. 

Es distribuirà paper d’embalar de diferents colors a una gran taula, dispo-
sada a una cantonada de la classe.

Les i els alumnes han de tombar-se en terra, amb els ulls tancats i escoltar 
la banda sonora de la pel·lícula Capitana Marvel. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHHuD8OnOjE
Mentre escolten la banda sonora, després de cinc minuts, s’aixecaran i 

aniran a la taula. Hauran d’expressar el que els transmet aquesta música. 
Aquesta va passant per diferents cançons i han de deixar fluir la imaginació.

De 9 a 12 anys
Rapeam una geni. 

Rosa García Ascot va ser admirada per molts intel·lectuals de la seva èpo-
ca. Entre d’ells, Federico García Lorca qui li va dedicar un poema. Utilitzarem 
aquest poema com a text per a compondre un rap. Pots triar com a base 

De 0 a 3 anys 
A moure l’esquelet.

A l’inici de la unitat presentarem una cançó 
escrita amb pictogrames que cantarem tots els 
dies a l’assemblea, que aprendrem i posterior-
ment anirem representant amb gestos i movi-
ments, amb la intenció de passar una bona es-
tona i treballar la psicomotricitat, el llenguatge 
musical, l’expressió corporal i la memòria. La 
cançó és Bon dia! de Dàmaris Gelabert: 

https://www.youtube.com/watch?v=nsCyC9XpIew
Per a completar l’activitat se’ls poden do-

nar instruments com a maraques, triangles, 
etc., perquè els toquen al compàs de la música.

De 3 a 6 anys 

A moure l’esquelet.
A l’inici de la unitat presentarem una cançó 

escrita amb pictogrames que cantarem tots 
els dies a l’assemblea, que aprendrem i pos-
teriorment anirem representant amb gestos 
i moviments, amb la intenció de passar una 
bona estona i treballar la psicomotricitat, el 
llenguatge musical, l’expressió corporal i la 
memòria. La cançó és Els dies de la setmana 
de Dàmaris Gelabert: https://www.youtube.com/
watch?v=9X7906XhRbQ.

DE 6 A 9 anys
Petita i gran. Ella Fitzgerald.

- Sessió de contacontes sobre dones músi-
ques.

- Conte: “Petita & Gran: Ella Fitzgerald”. Ma-
ría Isabel Sánchez Vergara. Editorial Alba, 
2017

De 9 a 12 anys
Tiana i el gripau.

Per a contextualitzar l’estil de música Jazz 
visionar la pel·lícula de Disney: Tiana i el Sapo. 
En la qual la música Jazz és un personatge 
més de la pel·lícula, i impregna el seu ritme i 

la caracterització dels personatges. Si no es pot 
veure la pel·lícula sencera, es pot treballar amb 
algunes de les seves cançons:

Bienvenidos a Nueva Orleans: 
https://www.youtube.com/watch?v=uAv8Si-72as
Si humano fuera ya: 
https://www.youtube.com/watch?v=jAg694BwBLE
Hay que saber llegar al fondo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkqSPfikalo

Cercau informació sobre dones que cantin 
o toquin jazz, blues, soul o gòspel (música es-
piritual) en el vostre territori (poble, ciutat, pro-
víncia o comunitat autònoma) Feu un mural a 
classe amb la informació trobada.

De 12 a 15 anys
Respect.

Llegeix el següent article publicat en La 
Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/cultu-
ra/20180816/451338423708/historia-original-cancion-
respect-aretha-franklin.html

Pensau que la igualtat entre homes i dones 
és real? En quin percentatge fan les tasques, 
anteriorment citades, homes i dones? (Poden 
consultar-ho amb la família o persones pròxi-
mes). Comentau els resultats a classe, entre 
tots.

De 15 a 18 anys y PERSONES 
ADULTES
Dones directives de la indústria musical. 

Veure el vídeo: Mujeres de la Música (trái-
ler). Documental Directivas de la industria mu-
sical en España. Durada 4’53” https://www.youtu-
be.com/watch?v=krmq5tveqpc 

- En grups de 3-4 es treballarà les reflexions 
sobre el que s’ha vist el vídeo (es pot am-
pliar informació consultant altres fonts):

- Considerau justa aquesta situació?
- Quins són els motius que indiquen les en-

trevistades com a causants d’aquesta si-
tuació?

- Què pensau que es pot fer per a millorar 
la situació?

Posar en comú les reflexions sobre aquest 
tema.

Al debat s’aclariran conceptes claus en re-
lació a la discriminació de gènere (estereotips 
de gènere, rols de gènere, bretxa de gènere, 
paritat) o es pot fer referència al marc legal 
d’igualtat d’oportunitats a nivell cultural 
(estatal i de la comunitat).

escoltant aquesta cançó, de forma lliure 
amb les seves mans.

• Coneixem les històries de Soledad Gi-
ménez: a través d’un senzill conte elaborat 
per les tutores en el qual s’explica la his-
tòria d’una nina que volia escriure cançons, 
cantar-les i tocar instruments, es va esforçar 
i el va aconseguir, veiem vídeos de concerts 
amb el grup amb el qual va començar, quan 
va decidir anar en solitari i del projecte de 

“Avanzadoras” junt amb moltes altres do-
nes també músiques. Destacam en aquest 
petit relat la idea que amb esforç i entusias-
me podem aconseguir el que ens proposem.

• El nom: Soledad (aprenem a reconèixer i 
intentar escriure, segons nivell, aquest nom 
a través de diferents recursos: pissarra, lle-
tres magnètiques, targetes, jocs de lletres 
amb veta adherent (Velcro)...)

• Coneixem la professió de músic/a i 
compositor/a: què fan? quins materials 
utilitzen? en què consisteix el seu treball? 
Anam realitzant activitats de recerca sobre 
aquesta professió. Per a això, sol·licitam aju-
da i col·laboració de les famílies.

• El concurs de les estrelles: realitzam un 
joc en el qual els nins i nines que vulguin 
sortiran amb un micròfon a cantar, ballar o 
tocar un instrument (senzill, tipus claus, cas-
tanyoles...). Aquesta activitat la realitzam al 
pati, amb tots els nivells junts. És l’activitat 
final.

Quasi totes les activitats s’han realitzat en 
l’assemblea en gran grup de cada aula i l’activitat 
final s’ha realitzat al pati d’Infantil amb tots els 
nivells junts.

De 6 a 9 anys
Veus de dona.

Materials: Set fotografies A-4 de dones 
músiques: Aretha Franklin, Tina Turner, Cyndi 
Lauper, Rihanna, Beyoncé, Jennifer López, Amy 
Winehouse.

Tres videos: YouTube
1-Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun 

(Official Video)
2- Aretha Franklin - Respect [1967] (Original 

Version)
3- Tina Turner- The Best [1989] (Peter’s Pop 

Show)
Activitat. Consta de tres sessions. 
En assemblea d’aula proposam jugar amb la 

música. Aquesta vegada es tracta d’escoltar una 
cançó i ballar-la de manera lliure, però posant 
esment a la música. En cada sessió escoltarem i 
ballarem una dona: Cyndi Lauper, Aretha Franklin 
i a Tina Turner.

Mentre estam ballant, penjam amb pinces a 
classe les set fotos de les dones abans citades.

Després del ball formam quatre grups. Els 
grups han de ser heterogenis. Cada grup tria la 
foto d’una de les dones exposades. Juga a defi-
nir-la usant adjectius que facin referència al seu 
aspecte físic i a la seva veu. Després una porta-
veu la defineix en veu alta. Així els quatre grups. 
Quan acabem, visionam el vídeo per a posar cara 
a la dona que ha cantat.

Tornam a l’estructura d’assemblea i posam 
en comú el que han sentit, si els hi ha agradat 
la seva veu, si la hi imaginaven així... La mestra 

o el mestre parla de la seva trajectòria musical 

Juliol. Segle XX. Gospel, Blues, Jazz, Funky. 

amb la finalitat de portar-ho a casa i inves-
tigar sobre ella amb la seva família, al llarg 
de la setmana. Aquest treball es presen-
ta als seus companys i companyes. Si és 
possible se’ls demana convidar a l’artista 
a realitzar una audició, ball, cant a l’aula.

NOTA: Les mateixes activitats servei-
xen per als tres nivells augmentant la difi-
cultat de les activitats segons l’edat.

De 6 a 9 anys
Una vegada distribuït l’alumnat en 

tres grups heterogenis, cada grup buscarà 
tota la informació que trobi d’una de les 
músiques de les tres que li haurem pre-
sentat i la imprimeixi: Fanny Cecilie Men-
delssohn Bartholdy (a posteriori Fanny 
Hensel), Teresa Carreño García i Cécile 
Louise Stéphanie Chaminade.

De 9 a 12 anys
Una vegada distribuït l’alumnat en 

tres grups heterogenis, cada grup buscarà 

tota la informació que trobi d’una de les 
músiques de les tres que li haurem pre-
sentat i la imprimeixi: Fanny Cecilie Men-
delssohn Bartholdy (a posteriori Fanny 
Hensel), Teresa Carreño García i Cécile 
Louise Stéphanie Chaminade.

Fer un llistat de músiques de la seva 
comunitat autònoma, especificant si són 
compositores, cantants de quin estil, do-
nes solistes de folklore...

De 12 a 15 anys
Indagar en les biografies de Fanny C. 

Mendelssohn Hensel, Teresa Carreño Gar-
cía i Cecile L. Stephanie Chaminade. Re-
flexionar sobre tots aquells aspectes que 
trobeu a les seves vides que pel fet de ser 
dona varen dificultar la seva dedicació a 
la música.

De 15 a 18 anys
En grups mixtos de 4 alumnes elabo-

rar un dossier amb dones destacades del 
camp musical del s.XIX.

És igual el percentatge que trobau 
d’homes i de dones? Quines mesures 

musical qualsevol base de rap que t’agradi de distribució lliure que hi ha en 
Youtube. 

Poema: http://poesiadelorca.eu/poemassueltos1/Enelcumplea%C3%B1osdeR.G/ 
Música: https://www.youtube.com/watch?v=2Y2M-8JG_qY

De 12 a 15 anys
Invisibilitzada. 

Presentarem breument a l’autora en l’assemblea de la classe mentre una 
de les seves composicions. Per grups investigaran sobre la importància de la 
vida i l’obra de Rosa García Ascot. Posada en comú a la classe.

De 15 a 18 anys
Debat: Videojocs i Masclisme. 

Moltes persones diuen que hi ha masclisme als videojocs. Tu què opines? 
Per grups, en els quals posteriorment hauran de debatre, hauran 

d’investigar i recopilar arguments, opinions (entrevistes, Twitter, Instagram, 
Facebook), gràfics... que donin suport a les tesis de la seva recerca.

Hauran de tractar aquests temes: 
- Reproducció d’estereotips.
- Hipersexualització de les protagonistes.
- Masclisme en el joc.
- Les nines no saben jugar al Fortnite com els nins.
- Masclisme a la comunitat.
- Insults de jugadors a jugadores – odi 

masclista.
- Elecció aleatòria de personatges.
Pujar a Instagram i Facebook fotos i 

reflexions sobre les conclusions del 
debat.

Debat dirigit 
Articles per a preparar el debat:
Està arruïnant el sexisme el joc que torna boig a mig planeta?
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/fortnite-sexismo-battle-royale-videojuegos/
Videojocs i sexisme
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article468 
VVídeojocs sexistes Què aprenen els/les nostres fills/es? 
http://www.generandoigualdad.com/videojuegos-sexistas-que-aprenden-nuestros-hijs/ 
Sexisme digital, el calvari de les gamers
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/07/31/59785442ca474198218b4667.html 
Les dones gamers ho tenen clar: «Els videojocs no tenen gènere»
https://www.gaymer.es/es/2019/01/las-mujeres-gamers-lo-tienen-claro-los-videojuegos-no-

tienen-genero/ 

PERSONES ADULTES
Debat

Llegiran, reflexionaran i debatran sobre aquest fragment de les me-
mòries de Rosa Garcia Ascot. 

Com a punt de partida i tenint en compte el temps que va viure, plan-
tejarem la següent pregunta: Per què aquesta infravaloració de la seva ca-
pacitat compositiva?

“En casar-me, durant una petita temporada, vaig deixar la 
composició. Cercava les disculpes fàcils per a justificar-ho: Tenc 
menys temps, estic casada… Quina ximpleria! No vaig deixar de 
compondre perquè a Jesús no li agradava el meu abandó. – “Tu 
segueix, no siguis així”- em deia. Jo, no obstant això, m’encongia 
bastant en sentir les coses d’ell, perquè em deia: Aquest home sap i 
és un compositor de debò i jo sóc una nana. És veritat. Però no tenia 
gelosia d’ell, sinó que ho veia com el que era, com un gegant al 
meu costat, però que no em feia ombra perquè era un gegant que 
em protegia i empenyia”.

prendríeu per a subsanar aquestes di-
ferències? Quines diferències trobes entre 
el S.XIX y el S.XXI?

PERSONES ADULTES
Buscar informació sobre les dones pro-

tagonistes del mes.
Varen poder desenvolupar la música a 

les seves ciutats d’origen? amb qui-
nes dificultats es varen trobar?

Debat sobre les dificultats que es tro-
baren aquestes dones. I si haguessin 
estat homes?

perquè comprenguin que eren o són famoses. La 
idea és trencar els estereotips i els models de les 
cantants de moda i que veuen amb freqüència a la 
televisió i a Youtube.

Com a activitat final, dibuixam l’artista i apre-
nem a posar el seu nom. Finalment, tornam a ballar 
la seva cançó.

De 9 a 12 anys
Veus de dona.

Mateix materials que en l’etapa anterior
Activitat. Consta de tres sesiones. 
En assemblea d’aula proposam jugar amb la 

música. Aquesta vegada es tracta d’escoltar una 
cançó i ballar-la de manera lliure, però posant 
esment a la música. En cada sessió escoltarem i 
ballarem una dona: Cyndi Lauper, Aretha Franklin 
i a Tina Turner.

Mentre estam ballant penjam amb pinces a 
classe les set fotos de les dones abans citades.

Després del ball formam quatre grups. Els 
grups han de ser heterogenis. Cada grup tria la 
foto d’una de les dones exposades. Juga a definir-
les usant adjectius en anglès (ens coordinam amb 
la mestra o mestre d’anglès) que facin referència 
al seu aspecte físic i a la seva veu. Després una 
portaveu la defineix en veu alta. Així els quatre 
grups. Quan acabem, visionam el vídeo per a po-
sar cara a la dona que ha cantat.

Cada grup ha de buscar la biografia de les 
tres dones per a fer una composició mural a clas-
se amb el resultat del treball dels grups. Es tracta 
que valorin el gran treball i la fama d’aquestes 
tres dones, i que és més important la seva música 
i la seva veu que el seu aspecte físic. 

Cada grup tradueix de l’anglès un fragment 
de la cançó, preferentment la tornada.

L’activitat final consisteix a crear un ball amb 
ritmes i palmes de la cançó que majoritàriament 
voti la classe. Per a això ens coordinarem amb la 
mestra o mestre de música i utilitzarem altres es-
pais més lúdics com els esbarjos, a més de l’aula.

De 12 a 15 anys
Flashmob.

 L’alumnat ha d’assistir a la sessió amb un 
complement en el seu vestuari que ens recordi 
l’època dels vuitanta. Haurem d’aconseguir una 
voluntària que assumeixi el rol de càmera i as-
sajar la posada en escena del flashmob amb la 
cançó Girls just want to have fun de Cindy Lau-
per. Deixarem l’alumnat que prengui decisions 
en grup sobre la coreografia i posada en escena, 
encarregant-se la professora d’ajudar en mo-
ments concrets. Suggerirem la idea que comenci 
l’enregistrament com si estiguéssim en una ses-
sió d’una classe habitual, començant de sobte a 
sonar la cançó, les alumnes sorpreses es miren 
entre elles, es pregunten, busquen l’origen del so 
i acaben ballant al ritme de la música.

 Materials: mòbil amb càmera i comple-
ments de vestuari.

De 15 a 18 anys
Sempre la mateixa cançó.
Materials: Equip informàtic, projector, alta-

veus i pissarra.
Començarem la sessió veient el vídeo de la 

cançó “Girls just want to have fun” de Cindy 
Lauper subtitulat a l’anglés i espanyol: https://www.
youtube.com/watch?v=CAQkox_fFsE. 

Preguntarem a l’alumnat si l’havien escoltat, 
anteriorment. Els explicarem que Cindy Lauper va 

llançar aquest tema el 1983. Els demanarem que 
escriguin en un paper el que els ha transmès la 
cançó. Llançarem preguntes com: 

Per què als anys 80 calia reivindicar que les do-
nes també volien divertir-se quan acabaven 
la jornada laboral?

Què significa que “vol ser la que passegi al 
sol”? 

Mentre escriuen les seves reflexions amenit-
zarem amb una versió del citat tema de Russian 
Red: https://www.youtube.com/watch?v=P4KePgtrJhA 
Quan acabi la cançó els demanarem que vagin 
acabant i farem una posada en comú amb les 
seves idees. 

PERSONES ADULTES
Sóc compositora

Utilitzarem com a base les declaracions de 
Soledad Giménez per al diari 20 minutos el pas-
sat 20 de març de 2019:

 https://www.20minutos.es/noticia/3591904/0/sole-
gimenez-mujeres-siempre-relegado-rol-cantantes/ 

Començarem la sessió preguntant-los si co-
neixen Soledad Giménez. És possible que algun o 
alguna no la reconegui pel nom, per això projec-
tarem una imatge seva i citarem el que va ser el 
seu grup durant més de 20 anys “Presuntos im-
plicados”. Projectarem l’article i destacarem les 
següents declaracions: “A jo mai em demanaven 
si componia perquè se suposava que això ho feia 
un home” i “Les dones continuam tenint un rol 
de cantant i de... posa’t aquí que quedaràs mo-
níssima”. Reflexionarem sobre totes dues frases. 

En referència a la primera els preguntarem: 
Per què donaven per fet que compondre és 

cosa d’homes?
Creieu que les dones han pogut mostrar i des-

envolupar tot el talent que tenen?
En quines altres professions podem visibilitzar 

sexisme? 
Farem una posada en comú amb totes les 

seves idees. 

Per a la segona frase podem plantejar les se-
güents preguntes: 

Es continua utilitzant les dones com a florers?
Quina conseqüència té la reificació del cos de 

la dona?
En quines professions s’evidencia aquesta re-

alitat? 

Maig. Músiques al Romanticisme. 

Juny. Segle XX. Compositores actuals que trenquen motlles. 

Agost. Segle XX. Pop, Rock y Tecno, aquells meravellosos anys. 

Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos a organizaciondemujeres.org

INTERSINDICAL



Activitats suggerides

De 0 a 3 anys
La música m’acompanya.

Al llarg del període escolar, els canvis d’activitat es presentaran utilitzant música, 
sempre de compositores, diran el seu nom i l’assenyalaran en el panell de músiques 
que s’ha elaborat per a això. (Construirem un panell amb la imatge i el nom de les 
compositores que s’utilitzaran i el títol de la composició).

De 3 a 6 anys
Som raperxs.
Serem rapers i raperes, visionarem diversos vídeos de dones cantants de rap, una 

vegada visionats entre tota la classe farem un rap sobre que els nins i les nines són 
iguals, entre tota la classe farem la lletra (amb ajuda i direcció de la mestra o el mestre) 
amb l’ajuda del professorat de música establiran la base del rap.

De 6 a 9 anys
Com seria?.

Escoltarem la cançó ¿Cómo sería? Alhora que visio-
nam el vídeo d’aquesta cançó. Una vegada visionat 

iniciarem un debat a la classe sobre el que es 
vol transmetre amb la cançó i amb el vídeo. 

Debatrem sobre el final i sobre què pensen 
ells que ocorrerà

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=5&v=gnwWjB2KUZg

De 9 a 12 anys
“Som poetas, som raperxs”.
Activitat 1: Llegirem el poema 

d’Ana Sforza (Gata Cattana): “Tu 
oficio”. Cada alumna o alumne 

s’aprendrà una estrofa i recitaran el 
poema entre tota la clase.

Activitat 2: Entre tota la 
classe amb el poema anterior 
farem un rap. Demanarem 

ajuda per fer la base musical 
a la mestra o al mestre de mú-

sica del col·legi. A partir 

d ’ a q u e s t a base cada 
nin/a farà el rap amb l’estrofa que li ha 

correspost.

De 12 a 15 anys
El reggaeton és masclista?
Activitat 1: Escoltarem la cançó de Xocola-

te Remix “Ni una menos” i la cançó de Maluma 

(“Cuatro babys”). Ambdues són reggaeton, analitzarem les dues lletres per a després 
arribar a l’anàlisi dels dos textos, una és reivindicativa i l’altra sexista, masclista, de-
nigra les dones, després d’analitzar totes dues lletres, intentaran canviar la lletra de 
Maluma amb un contingut no sexista, igualitari, respectuós,… per a així comprovar 
que no és l’estil musical sinó les lletres les que són masclistes. 

Lletres en el dossier, en la web: organizaciondemujeres.org
Activitat 2: Amb totes les lletres produïdes es triarà entre tota la classe la que 

més ha agradat i gravarem un vídeo amb ella que penjarem en el canal de Youtube 
del centre.

De 15 a 18 anys
Lisístrata.
Activitat 1: Escoltaran la cançó de Gata Cattana, “Lisístrata”, en ella es parla de 

diverses dones. Establirem grups i cadascun d’ells, triarà una de les dones de les que es 
parla a la cançó i elaborarà un informe sobre ella. 

Activitat 2: Analitzarem l’obra“Lisístrata”. Què pretén Lisístrata amb la vaga de 
sexe?, Creieu que és efectiva aquesta mesura? Fins quin punt en el món actual seria 
possible fer una cosa semblant? 

PERSONES ADULTES 
Activitat: Visionarem l’obra de teatre“Lisístrata”, 
https://www.youtube.com/watch?v=G9vdoLSHeX0
A continuació, debatrem sobre l’enfrontament entre 

dones i homes i com les dones exigeixen la pau en-
tre els atenesos a través de l’abstinència sexual. 
Triaran una escena (aquella que més els 
hagi agradat o impactat) i la representa-
ran al centre.

De 0 a 3 anys
TÍTULO: Anarkía a a guarderia.

Materials: Escuma de pentinar, fotos de dones punks dels 80, disfresses. 
Necessitarem: 

-Escuma de pentinar
-Colorants alimentaris
-Una safata de forn. 

Metodologia: 
Miram diversos vídeos de dones punk dels 80, i escoltam la música. Aprofitant 

aquest experiment sensorial, farem una festa punk a classe.
Tirar una capa grossa d’escuma en una safata de forn, per exemple. Quan 

estigui ben allisadeta, farem files de colors, per exemple, amb colorant alimentari. 
Després ho mesclarem.

Quan prenguin forma, jugarem a donar-nos forma de pentinat punk, a nosal-
tres i a la resta. Quan estiguem llestos/es... a ballar!

Com a recomanació per a ballar: Àlbum recopilatori “Girls just wanna have 
punk” de F. Records, Brasil 2003.

De 3 a 6 anys
Retallables punk. 

Materials: Retallables per a imprimir.
Metodologia: Després d’investigar una mica sobre l’estètica punk dels 80, i 

veure que la roba no tenia gènere, i els homes també portaven faldilles i elles 
botes militars,etc. Podem imprimir el cos d’un nin i una nina, i “customitzar-
los” de manera punk (podem posar-los crestes, tatuatges, arracades... I des-
prés jugar a vestir-los amb diferents peces sense tenir en compte el gènere.

Com a recomanació musical i com a transgressor de les barreres de gènere, 
recomanam David Bowie. https://www.youtube.com/watch?v=5lEwLAfL2xQ. 

De 6 a 9 anys
Sóc una punk.
Materials: Cançó Soy una Punk, de “Aerolíneas Federals” https://www.youtube.

com/watch?v=bouCCk8HKb8
Metodologia: Cantarem a classe seguint el karaoke. Podem investigar més 

sobre el grup “Aerolíneas Federals” en https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADneas_Fe-
derales y https://lafonoteca.net/grupos/aerolineas-federales.

De 9 a 12 anys
Investigam sobre les dones i el Rock.
Materials: Ordinadors, https://es.padlet.com/

Metodologia: Per parelles, 
i amb un ordinador cadascuna, 
crearem un padlet de “Dones i 
Rock” Cada parella buscarà una 
dona referent dins de l’escena 
del rock i inseriran una petita 
biografia, una foto i una cançó 
a cada secció del padlet. Des-
prés les exposarem a la resta 
de companys/es i escoltarem les 
cançons.

De 12 a 15 anys 
L’arbre dels somnis.
Materials: Cartolines, folis, cançó “Dreams of life” de Patti Smith.
Metodología: Partim de la cançó de Patti Smith.
Després d’escoltar-la i parlar una mica sobre ella, demanam l’alumnat que 

reflexionin sobre els seus propis somnis, sobre què és el que volen aconseguir. 
Després els plasmarem en fulls de paper per a elaborar entre tots/es “L’arbre 
dels somnis”.

Per a incorporar la perspectiva de gènere reflexionarem sobre els obstacles als 
quals ens hem d’enfrontar les dones per a aconseguir les nostres metes (cures i 
doble càrrega mental, per exemple).

De 15 a 18 anys 
Fanzine Punk.
Materials: Exemples de fanzines (hi ha un bon assortiment en https://www.mon-

magan.com/fanzines/como-hacer/, on a més ens donen pautes per a crear-los. Un fanzine 
és una revista feta i autoeditada per persones aficionades a un determinat tema, 
com pot ser la música, còmic, cinema, literatura, futbol, etc. 

Metodologia: Farem dos fanzines a classe. Dividim la classe en dos grups, 
a un li assignam punk rock britànic i europeu i dones referents, i a l’altre dones 
referents del punk/rock americà.

Quant al punk/rock britànic /europeu podem donar-los algunes idees com 
Siouxie Sioux, Pauline Murray (de la banda Penetration), Palmolive (Paloma Rome-
ro, de Melilla, de les bandes Slits i Raincoats), i tenim exemples estatals com Ana 
Curra, Ana Da Silva, Begoña Astirraga, Silvia Escario, Tere González…

Quant al punk/rock americà alguns referents són: Debbie Harry (Blondie), 
Janis Joplin, Wanda Jackson, Joan Jett (The Runaways), Kathleen Hanna (referent 
del moviment de RiotGrrrls).

A partir d’aquí ja podem començar a investigar i dissenyar el fanzine (eina 
indiscutible de difusió dins dels moviments feministes i musicals). 

Els productes seran exposats tant de manera digital com física al centre.
Un fantàstic recurs ple d’entrevistes interessantíssimes és el llibre “God save 

the Queens. Pioneras del punk”, de Cristina Garrigós, Nuria Triana y Paula Guerra. 
Editorial 66rpm

PERSONES ADULTES
Sessió DJ.
Materials: ordinadors amb altaveus, programa de dj (per exemple Virtual dj), 

música punk/rock feta per dones.
Metodologia: Els primer que hem de fer és investigar i seleccionar els arxius 

d’àudio amb cançons fetes per dones. Poden ser de diferents estils o ens podem 
centrar en un, en concret.

Després, haurem de tenir instal·lat el programa de dj als ordinadors, i carregar 
la música en aquest programa. Aquí podrem trobar un tutorial molt clar sobre l’ús 
del programa: https://www.youtube.com/watch?v=Zq4i1dbioGg

En acabar de preparar les sessions, punxarem cançons que podrem convertir 
en podcasts.

De 3 a 6 anys
Realitzar una compilació amb algunes cançons de les dones d’aquest 
calendari i usar-lo en diferents moments: a l’entrada a l’aula, mo-
ments de joc, de relaxació, per a ballar i moure’s.

De 3 a 6 anys
La padrina de Rozalén
Rozalén - Girasoles - Conversaciones Con Mi Abuela (Documental)
https://www.youtube.com/watch?v=v74YMAa-yLs
Visualitzar el vídeo en classe i parlar de les seves padrines, els seus 

ensenyaments...
Ballar la cançó de Girasoles de Rozalén
Es pot ballar de manera lliure, intentant seguir el que fa Rozalén o 

el que fa Bea (la intèrpret de llengua de signes).

De 6 a 9 anys
Interpretam
Per grups, ballar o interpretar les lletres de:

- Las hadas existen (Rozalén) https://www.youtube.com/
watch?v=rcn3toZyVTw

- Te prometo (La otra) https://www.youtube.com/watch?v=u6VWIGU44gc

De 9 a 12 anys
Troba al calendari el nom d’aquestes dones o grups de 

dones músiques:
1.- Va ser la primera dona a compondre òpera (Francesca Caccini) 
2.- Va pertànyer al grup de los 8 (Rosa Garcia Ascot)
3.- Banda espanyola d’indie pop de Gijón (Nosotras)
4.- Directora d’Orquestra (Gisele Ben-Dor)
5.- Trobairitz que sobresurt a la cort del rei Alfons X (Maria Pérez 

Balteira).
Coneguem història amb les cançons de…
PPer grups, estudiar les lletres i la història d’aquestes cançons i gravar 

un vídeo (amb una coreografia o interpretant) les cançons Justo 
(Rozalén) y/o Suena Guernica (Rosalía)

De 12 a 15 anys
Coneixes dones músiques?
Es tracta que l’alumnat respongui, per escrit, d’una manera ràpida, 

aquestes preguntes...
Escriu:
7 cantants masculins 
7 cantants femenines
7 grups de pop masculins
7 grups de pop femenins
7 guitarristes masculins
7 guitarristes femenines
7 Dj´s masculins
7 Dj´s femenines
7 rapers
7 raperes
(es pot afegir o llevar)

La idea és comentar posteriorment que els ha resultat més difícil 
i a què és degut.

Si les dones tenen més presència en uns estils musicals o uns altres 
i perquè, reflexionar sobre si escoltam més homes o més dones, si la 
música que escoltam porta biaix de gènere, què fem per conèixer altres 
músiques...

(Al calendari hi ha exemples de dones músiques que el docent pot 
presentar a l’alumnat després).

De 15 a 18 anys
Què és el feminisme?
Amb la cançó de Renne Goust “La cumbia feminazi” ees tracta de 

denunciar el terme “feminazi” per ser inapropiat i ofensiu per a les per-
sones que van sofrir el nazisme i per a les que sofreixen la desigualtat 
de gènere i/o lluiten per la igualtat.

a) Visualitzar el vídeo en classe https://www.youtube.com/
watch?v=TuT3bYuio64 i comentar per grups:
- Si el feminisme és igualtat..., com és el problema?
- T’han posat alguna vegada una etiqueta per defensar la igualtat 

de gènere? Per ser feminista?
b) Escriure, com al vídeo, les nostres pròpies etiquetes, les que ens 

han posat alguna vegada o les que hem posat a uns altres per 
defensar la igualtat.

Passejar amb elles per la classe, verbalitzar-les o explicar-les si es 
creu necessari, i posteriorment ens les anam llevant i llençant a 
la paperera. 

ENTREVISTA A...
EEs tracta de conèixer una mica més aquestes artistes i descobrir 

que hi ha darrere de la seva música, dels seus vídeos.
Són treballs per grups, en els quals després d’una tasca de recerca, 

l’alumnat ha de respondre a:
• Petita biografia de l’artista (Rozalén, Rosalía, Renee Goust).
• Què t’ha cridat més l’atenció d’aquesta artista?
• Quina cançó/vídeo t’agrada més? Per què?
• Què ha aportat aquesta artista (alguna cançó, algun treball, alguna 

característica) a la lluita per la igualtat entre dones i homes.

PERSONES ADULTES 
Investiga sobre el cas de la trombonista Abbie Conant quan va 

voler ingressar a la Filharmònica de Munich.
Havies sentit parlar de les audicions a cegues (o darrere d’una cor-

tina)? Per què ho fan? Ha variat el nombre de dones i homes seleccio-
nats a les orquestres amb aquest mètode?.

Dones als festivals.
Has estat mai a algun festival? T’has fixat quantes dones actuen?
Per grups, triar festivals de música (o bandes, orquestres o esdeve-

niments musicals) i estudiar nombre d’artistes dones i d’artistes homes 
en el cartell. Establir percentatges i mostrar a la resta de la classe cada 
grup l’estudi estadístic. Traieu conclusions i possibles aportacions. 

http://mujeresymusica.com/la-presencia-de-las-mujeres-en-los-festivales-en-2018/

Setembre. Segle XX. Folk y Músiques tradicionals.
    Recuperant música ancestral.

Octubre. Segle XX. Ritmes transgressors: Hip-Hop, Rap, Reggaeton , Trap.
   Les mescles creen nous estils.

Novembre. Segle XXI: Rock / Punk. Donant canya.

De 0 a 3 anys
Els nins i nines, en moments destinats a relaxació i des-

cans, escoltaran audicions relacionades amb la cultura popular 
de diferents llocs a través de les seves cançons de bressol.

Al ritme d’una de les cançons de bressol, l’alumnat balan-
cejarà el seu ninot amb la intenció de dormir-lo o calmar-lo.

De 3 a 6 anys
L’alumnat visionarà la cançó tradicional cubana “Duerme 

negrito” https://www.youtube.com/watch?v=HYpnKguQ-zM
Demanam sobre la lletra de la cançó de bressol: Amb qui-

na intenció es canta aquesta cançó? Quines coses li portarà 
al seu fill si es dorm? En què treballa la seva mamà? Per què 
el treball del camp és dur? Coneixes altres cançons de bressol 
que es cantin a la teva família?

Amb ajuda d’imatges i vídeos l’alumnat coneixerà a una 
dona que també cantava aquesta cançó, Mercedes Sosa. (can-
tant del folklore argentí). Parlau-ne de la seva vida, dels vestits 
i dels instruments típics d’aquest país. S’elaborarà un mural 
amb aquestes fotografies.

De 6 a 9 anys 
Cançó per a jugar a les palmes.

Escoltar aquesta cançó tradicional “Don Federico va ma-
tar la seua dona” o la versió de “El botxí Sancho Panza”. En 
assemblea, l’alumnat descriurà el significat de la seva lletra, si 
és adequada i com podríem substituir-la per una altra que no 
contingui violència. 

De 9 a 12 anys.
L’alumnat completarà aquest pentagrama per a decorar 

el centre, el Dia de la Música, component la tornada d’una 
cançó i substituint les notes musicals per imatges de diferents 
dones destacades a la música tradicional de diferents regions 
de l’àmbit nacional (instrumentistes, cantants, compositores, 
productores musicals). Per a això cercaran informació online.

Cerca de dones que són referents en la música folklòrica 
de la seva regió. Cada alumne o alumna prepararà una en-
trevista dedicada a la dona que més li hagi agradat. Algunes 

de les qüestions a assenyalar: motivacions, dificultats de les 
dones en el món musical, cançó preferida, etc.

De 12 a 15 anys
Es formaran quatre grups per a buscar informació a través 

d’internet sobre les protagonistes del mes: Ángela Muro, Ana 
Alcaide, Olga Cerpa i Mercedes Peón: biografia, trajectòria 
musical, melodies rescatades de diferents països i instruments 
folklòrics que utilitzen. Cada grup elabora una presentació en 
power point o Prezzi amb la informació recollida per a expo-
sar-la en assemblea.

Materials recomanables per a la recerca:
https://celtadigital.com/artistas/ana-alcaide/
https://www.youtube.com/watch?time_

continue=10&v=KSM8K0yC_Lw
https://angelamuro.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Olga_Cerpa
https://www.mercedespeon.gal/

De 15 a 18 anys
En petit grup elaboraran un vídeo-mun-

tatge amb música tradicional de diferents 
regions protagonitzada per veus de do-
nes. El vídeo ha d’incloure imatges de les 
autores i del paisatge propi de la regió. 
Prèviament, i a tall d’exemple, visionaran 
el vídeo-muntatge amb imatges de Galí-
cia i música de la cantant i instrumentista 
gallega Mercedes Peón.

Materials: vídeo de Mercedes Peón 
titulat “Maravilha” https://www.youtube.com/
watch?v=CeoArUon6e8

Veus de dona a ritme de folk. 
https://elpais.com/diario/2009/07/03/tenden-
cias/1246572001_850215.html

PERSONES ADULTES
Per grups, elaboraran diferents cartells per a un 

Festival de Dones de Música Folk. Cada grup triarà 
una temàtica: dones del passat, actuals, bandes, so-
listes, instrumentistes, internacionals, nacionals, regio-
nals…Per a això, buscaran informació a la web o a 
pàgines d’institucions relacionades amb la temàtica. 
Hauran de realitzar un lapbook amb les protagonis-
tes d’aquest festival i una de les seves cançons. 
Posterior exposició en comú dels cartells jus-
tificant la seva elecció. 

Aquestes activitats estan extractades. Activitats completes i annexos a organizaciondemujeres.org
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