Espai Musical de Terrassa
C/ Ramón y Cajal, 60-62
08222 – Terrassa
Tel.: 931 779 257 info@esmut.cat www.esmut.cat

La Clàudia Sol té un do
CASAL DE TEATRE MUSICAL DE L’ESMUT ESTIU 2018
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Terrassa, maig 2018
Benvolgudes famílies;
Un any més portem a l’Esmut un casal d’estiu. Enguany representarem la cantata La
Clàudia Sol té un do, una obra amb text de Miquel Desclot i música d’Antoni Miralpeix
que narra la història de la Clàudia Sol, una professora de música que arriba a una escola
i va coneixent els seus alumnes.
És una obra amb estils musicals molt diversos, que van des de el Heavy Rock fins a la
Sardana, i amb una gran qualitat didàctica ja que les lletres de les cançons amaguen
conceptes musicals com les figures musicals, les diferents claus, les figures rítmiques...
Durant el casal anirem aprenent les cançons de la cantata i els conceptes musicals
relacionats mentre anem gravant petits fragments de l’obra a fi que l’últim dia us
pugueu endur la representació completa i el record de tots els dies del casal.
Les activitats musicals que es duran a terme són molt variades i s’adapten a tots els
nivells per tal que tothom pugui gaudir i aprendre d’aquesta experiència musical. Des
dels més petits que començaran a familiaritzar-se amb les notes musicals, fins aquells
que ja porten uns anys amb el seu instrument que col·laboraran com a instrumentistes
dins d’alguna de les cançons.
A diferència d’anys anteriors en aquesta història no hi ha un narrador extern i per tant
els alumnes treballaran també el teatre. També la dansa serà rellevant per poder
representar l’obra i aprendrem nocions bàsiques de ballar tango, txa-txa-txa, sardanes i
altres danses tradicionals catalanes. A més a més, també farem manualitats amb
l’objectiu d’elaborar l’escenografia així com altres activitats lúdiques.
El casal està pensat per alumnes de primària (de 6 a 14 anys) i la durada serà del 3 al 13
de juliol, de dilluns a divendres de 9h a 13h (amb possibilitat de poder portar els vostres
fills a les 8:30h i recollir-los a les 14h*). El preu és de 170 € amb material inclòs.
Per a poder fer realitat aquest casal musical caldrà que hi hagi un mínim de 8 nens per
poder tenir tots els papers de l’obra repartits.
Si ets una persona creativa, que t’agrada la música, el teatre, conèixer i compartir noves
experiències, t’esperem aquest juliol a l’Esmut!


El preu de 8:30 h a 9:00 i de 13:30 h a 14:00 és de 5€/dia.
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OBJECTIUS GENERALS
Treballar els continguts musicals a través del cant: entonació, la veu, la coordinació, el
ritme, l’oïda.
Donar importància a l’expressió corporal: treball del cos, dramatització, gesticulació.
Conèixer el propi cos: bona postura per cantar i projectar la veu, bona respiració.
Expressar emocions: el cant, el teatre i el nostre cos permeten expressar un ventall de
sentiments.
Aprofundir el treball d’actituds i valors: escola, atenció, autoestima, treball en equip,
cohesió del grup.
Despertar la imaginació i creativitat
Entrenar la memòria
Ús de recursos tecnològics
OBJECTIUS ESPECÍFICS
Conèixer la cantata de la Clàudia Sol
Entendre la història i entendre els continguts didàctics de l’obra
Fer una teatralització de la cantata a través de la creació d’una l’escenografia i un
attrezzo.
Treballar els valors de cohesió, treball en equip, solidaritat
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ACTIVITATS DEL CASAL
1. LA HISTÒRIA
a. Detectar coneixements previs.
b. Conèixer la Cantat de la Clàudia Sol.
c. Analitzar el missatge de la història.
2. CANÇONS
a. Escoltar les cançons de la cantata.
b. Entendre les lletres i analitzar les rimes i els conceptes que es troben dins
de la cançó.
c. Aprendre conceptes bàsics sobre els diferents estils musicals que es
troben dins de la cantata.
d. Aprendre les cançons de la cantata.
e. Cantar cànons a dues veus.
3. PERSONATGES
a. Comentar les característiques dels personatges i relacionar-los amb els
continguts didàctics de llenguatge musical.
b. Parlar sobre quin personatge els hi agradaria representar.
c. Creació del vestuari per la gravació.
4. TEATRALITZACIÓ
a. Posada en escena.
b. Aprendre les coreografies de les diferents cançons.
c. Aprendre el text dels diàlegs.
d. Elaboració d’una escenografia.
5. ACTIVITATS PLÀSTIQUES
a. Creació de samarretes del casal d’estiu
b. Creació d’un conte il·lustrat amb escenes del conte
c. Elaboració d’un marc de fotos gegant de la cantata
6. GRAVACIÓ
a. Mitjançant escenografia creada per els alumnes s’enregistrarà la
representació de l’obra
7. ACTIVITATS LÚDIQUES
a. Elaborar jocs dins del context de la història dins i fora de l’aula.
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