
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
Auditori Obert és la proposta educativa que 
l’Auditori de Girona posa a disposició de les escoles. 
Un recurs educatiu que té per objectiu introduir els 
alumnes al món de la música en viu, despertar la 
seva inquietud i sensibilitat envers la música i 
potenciar el desenvolupament dels infants i joves a 
través de vivències i experiències artístiques. 
 
Amb aquesta proposta d’auditori Obert, els centres 
educatius descobreixen l’equipament musical de la 
ciutat, amb una oferta molt diversa, treballada per a 
diferents etapes educatives que inclou concerts, 
tallers i assajos oberts; un recurs educatiu per als 
mestres i una experiència per als alumnes fent que el 
gaudi de la música en viu també sigui part formativa i 
alhora els ajudi a despertar el gust per la música i la 
cultura. 
 
 



 
 
 

 
 
A través d’un dels grups de pop rock més coneguts de casa nostra, els 
joves tindran una oportunitat única de conèixer el procés de composició 
de cançons: harmonia, melodia, ritme, arranjament i lletres. Els Amics 
de les Arts treballaran aquests cinc pilars amb exemples de música 
clàssica i actual i utilitzaran tot tipus d’exemples visuals, sonors i 
pràctics. Una proposta amb tots els ingredients necessaris per apropar 
la música als joves amb un dels grups més coneguts del moment. 
 
Durada: 60 minuts 
Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat 
 

 
 
 



 
 

PRESENTACIÓ 
 
 
Els amics de les Arts 
 
És un grup de pop rock català creat l’any 2005. Fins el 2006 es es va 
donar a conèixer amb dues maquetes i l’any 2009 es va popularitzar 
amb el disc Bed & Breakfast. Els seus següents àlbums van ser Espècies 
per catalogar (2012) i Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure (2014). 
Les seves lletres parlen de situacions quotidianes i entre els seus 
recursos lírics es poden destacar els jocs de paraules i la ironia. 
Actualment Els amics de les Arts estan a punt de treure un nou disc i 
iniciar la gira 2017. 
 
Taller  
 
Aquest taller té la finalitat d’oferir una petita mostra del procés de 
composició de les cançons. Es tracten els cinc elements bàsics: 
l’harmonia, la melodia, el ritme, els arranjaments i les lletres. Durant 
el taller, el grup i el públic treballaran conjuntament aquests cinc pilars 
de la música amb exemples tant de música clàssica com actual. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  
 
Apropar la música en directe als nens 
Ensenyar com composar cançons 
Ensenyar la diferència entre les parts d’una cançó 
Entendre la importància de les lletres 
Educar sobre els instruments del concert 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Guitarra acústica i veu: Joan Enric Barceló 
Piano, Hammond i Veu: Daniel Alegret 
Guitarra elèctrica, programacions i veu: Ferran Piqué 
Veu: Eduard Costa 
 
 
Durada: 60 minuts 
Idioma: català 
 
Idea original: Els Amics de les Arts 
Guió i coordinació: Els Amics de les Arts 
 

 
GUIÓ DEL TALLER 
 
El grup comença el taller amb una de les seves cançons. Posteriorment 
passaran a explicar les parts i elements importants que composen 
qualsevol cançó, com la que acaben d’escoltar. Faran participar als 
alumnes per què sigui més didàctica la comprensió de cadascuna de les 
parts explicades. 
 
Poc a poc, els alumnes seran capaços d’anar separant l’estructura d’una 
cançó i veure la importància de cada part. Hi haurà exemples visuals, 
sonors i pràctics dins el taller, tot fent referència a música de diversos 
estils: cançó de l’estiu, heavy, clàssica fins i tot del renaixement. 
 
El llenguatge que s’utilitza és molt entenedor, no cal una preparació 
prèvia per seguir el taller, simplement estar atents i deixar-se portar 
per les explicacions. 
 



 
 
 

INSTRUMENTS UTILITZATS AL TALLER 
 
 
GUITARRA ACÚSTICA 
 
És un tipus de guitarra amb cordes de metall o de niló, el so de la qual 
es genera mitjançant la vibració de les cordes que s’amplifiquen en una 
caixa acústica de fusta o algun acrílic. El terme “acústica” s’utilitza en 
contraposició al de “guitarra elèctrica”. De fet, totes les guitarres que 
no són elèctriques, com la guitarra clàssica, són acústiques, ja que 
tenen una caixa de ressonància i sonen per si mateixes sense necessitat 
d’utilitzar una sistema d’amplificació extern. 
 
 
GUITARRA ELÈCTRICA 
 
Prové de la guitarra clàssica i és de la família dels instruments elèctrics. 
Va aparèixer a mitjans del s. XX als Estats Units. Es distingeix de les 
guitarres no elèctriques perquè té una pastilla, que és el que converteix 
la vibració de les cordes en una senyal elèctrica. Aquesta senyal va a un 
amplificador, que la transforma en so gràcies a un altaveu. En els grups 
de rock pot tenir una funció rítmica o melòdica. 
 
 
PIANO 
 
Es va inventar al S. XVII, i encara que provingui de la tradició clàssica, 
avui en dia s’utilitza en tots els estils musicals. És un instrument de 
teclat de corda percutida: quan es premen les tecles s’activa un 
martellet que pica una corda d’acer i aquesta emet un so amplificat per 
la caixa. Normalment té 88 tecles, que són 7 octaves. Els pedals 
serveixen per atenuar o expandir el so.  
 
 
HAMMOND 
 
L’orgue Hammond és un instrument electromecànic inventat el 1934 per 
Laurens Hammond. Inicialment es va concebre per substituir els grans 
orgues de tubs que les petites esglésies no podien pagar. Amb el temps 
s’ha anat convertint en una icona de la música popular. 
 



 
 
MELÒDICA 
 
La melòdica és un instrument de vent de llengüetes lliures, similar a 
l’acordió o l’harmònica. Aquest instrument presenta un teclat a la part 
superior que produeix so només en bufar a través d’una embocadura o 
un bec situat en un extrem de l’instrument. En pressionar una tecla 
s’obre un forat, cosa que permet que l’aire hi flueixi fregant una canya. 
Usualment el teclat és de dues o tres octaves. 
 
 



www.auditorigirona.org
Tel: 872 08 07 09
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