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Hola, sóc Solfa
i este curß continuarem

aprenent i jugant totß juntß.

Com et diuen?

Quin éß el nom del teu profe?

Escriu el nom delß amicß i de leß amigueß de la classe.



En este llibre utilitzarem
els pictogrames següents:

CD Escolta Escriu

Interpreta Dibuixa/pinta Observa

Canta Diversió Moviment
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2
Solfa
i el

fanaler

3
Solfa

munta
el betlem

4
Solfa
en la

granja

1
Solfa
llig

En Pinxo i en
Panxo
-Cançó
-Musicograma

-El timbre dels
instruments.

-Repàs del penta-
grama i la clau
de sol.

-Notes sol, la,
mi.

-Parts de les fi-
gures.

-Silenci de
negra.

-Nota fa.

-Nota si.
-Entonació i dis-
criminació sol-
mi-la.

-Silenci de
blanca.

-Les pliques.

-El timbre de la
veu.

-La intensitat:
Reguladors,

f i  p.

-Intensitat i
timbre vocal

-La intensitat.

-Acompanyar
amb moviment
la cançó.

-El moviment en
els jocs.

-Desxifrar el codi.

-Buscar els instru-
ments.

-El jardí de Solfa
(joc).

-Buscar les dife-
rencies.

-Recortable de
Solfa.

-Dramatitzar la
cançó i utilitzar-la
per  acompanyar
el joc.

-El timbre i el mo-
viment.

-Dramatitzar la
cançó.

-Escenificació i
dramatizació
de la cançó.

-La intensitat i el
moviment.

-Activitats i jocs
instrumentals.

-Duos, trios i
quartets.

-Acompanya-
ment de la
cançó amb
instruments
de percussió.

-Activitats
instrumentals.

-Acompanya-
ment de la
cançó amb els
instruments de
percussió.

-La guitarra.

Plou i fa sol
-Cançó
-Musicograma

A Betlem me’n
vull anar
-Cançó
-Musicograma

Una senyoreta
-Cançó
-Musicograma

EXPRESSIÓ VOCAL I INSTRUMENTALLLENGUATGE MUSICAL EXPRESSIÓ
CORPORAL

DIVERSIÓ

Vocal InstrumentalQualitats
del so Teoria musical

- Instruments de
percussió.

-Activitats instru-
mentals.

-El piano.

CONTINGUTS
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6
Solfa 

és actriu

7
Solfa i

la lluna

8
Solfa es
divertix

Annex

5
Solfa es
maquilla

La xata Meren-
guera
-Cançó
-Musicograma

-L’altura: agut,
greu.

-El timbre i l’ al-
tura.

-Do agut (do4).
-Repàs de les
notes.

-Nota re.
-Línies divisories.
-Compàs de 2/4.

-Do greu (do3).
-Doble barra
final.

-L’escala musical.
-Repàs de con-
tinguts treba-
llats.

-La duració.
-La intensitat i
la duració.

-La duració.
-El timbre.
-La intensitat.
-L’altura.

-Les quatre qua-
litats del so.

-Repàs de la gui-
tarra i el piano.

-Acompanya-
ment de la
cançó amb ins-
truments de
percussió.

-L’altura i el movi-
ment.

-Dramatitzar la
cançó. 

-El sol greuagut
(joc).

-Fer una careta.

-Solfa va al col·legi.

-Cruky el
caragol.

-Un dia a casa la
tia (conte).

-Dramatització i es-
cenificació de la
cançó.

-La duració i el
movimient.

-Dramatitzación i
escenificació de
la cançó.

-Dramatització i es-
cenificació de la
cançó.

-El director d’or-
questra.

-Acompanyament
de la cancó amb
instruments de
percussió.

-La trompeta.
-Acompanyament
instrumental de
la cançó.

- Activitats amb
xicoteta percus-
sió.

-Activitats instrumen-
tals amb les 4 quali-
tats del so.

-Repàs de: guitarra,
piano i trompeta.

-Duos amb la xicotet
percussió.

Tenen en la Vila
-Cançó
-Musicograma

Ramonet
-Cançó
-Musicograma
-Solfejar frag-
ment musical

Mare puge dalt
-Cancó
-Musicograma

EXPRESSIÓ VOCAL I INSTRUMENTALLLENGUATGE MUSICAL EXPRESSIÓ
CORPORAL

DIVERSIÓ

Vocal InstrumentalQualitats
del so Teoria musical

Cançons de jocs tradicionals:
-Joan petit
-Conillets a amagar

Contes musicals:
-La bruixa Salatuca
-Els tres porquets
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Què està fent la nostra amiga Solfa?

Quin tipus de llibres t’agrada llegir?

En quina època de l’any està?

Què es mou amb el vent?
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Timbre i petita percussió

Ara recordarem els ins-
truments de percussió
del curs passat… i en
coneixerem 5 més.

clauß

panderø

maraques

cascavellß

caixa xinesa

castanyoleß

cròtalß

güiro

triangle

pandereta xilòfon



654321

Relaciona amb fletxeß:
panderø castanyoleß
pandereta FUSTA clauß
cascavellß caixa xinesa
cròtalß METALL triangle

Escolta al teu profe i imita.

Assenyala l’instrument que sona.

11
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Recordeß què era el TIMBRE?
Éß la qualitat del sø que enß permet

distingir un instrument d’ un altre 
ø una veu d’ una altra.

Respon i completa:
• Et piquen elß ullß i nø potß vore a ningú. Com potß saber

qui et parla?
Pel timbre de la veu.

Pinta elß instrumentß següentß del color que diga el teu profe
i despréß escriu el seu nom.
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TEORIA MUSICAL

Recordeß què era el pentagrama?

Repassa leß clauß de sol i pinta el dibuix.

Escriu el nom de cada nota.



Indica amb V si éß
vertader i amb

F si éß falß.

La nota sol s’escriu en la segona línia.

El pentagrama està format per siß línieß i cinc espaiß.

En la clau de sol escrivim leß noteß.

La nota mi s’escriu en el segon espai.

En el segon espai escrivim la nota la.

Toteß leß noteß s’escriuen en leß línieß.

La negra val doß tempß.

En el pentagrama escrivim la música.

Leß maraqueß són noteß musicalß.
14
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Esta figura éß la

Esta figura éß la

Leß partß de leß figureß musicals són:
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• Éß un instrument de tecla.
• El primer pianø eß va construir a Florència el 1707.
• Hi ha pianoß verticalß, de cua i electrònicß.
• Té 52 tecleß blanqueß.
• Té 36 tecleß negreß.
• La persona que toca el pianø s’anomena pianista.

Hui et presentaré un
instrument molt conegut.

pianø

El piano

COSES IMPORTANTS
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Respon.
1. De quina família éß el pianø?

2. Com es toca? Dret Assegut

3. Quanteß tecleß negreß té? 52 36 25

4. Quanteß tecleß blanqueß té? 52 36 25

5. Com s’anomena la persona que toca el pianø?

6. Unix elß puntß i descobriràß un dibuix.
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EN PINXO I EN PANXO
(Popular)

En Pinxø li diu a en Panxø

volß que et punxe amb un punxó?
i en Panxø li diu a en Pinxø

Punxa’m però a la panxa nø. 

CANÇÓ I MUSICOGRAMA



1. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. ___ ___ ___ ___ ___

4. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

6. ___ ___ ___ ___ ___

19

Amb l’ajut del codi, esbrina el nom de siß instrumentß de
percussió.

CODI

DIVERSIÓ

A B C D E G H I J L

N O P R S T U V X
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