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Ara toca… Dia Escolar de la Pau i la No Violència

Apadrina amb
UNA EINA PER A EDUCAR EN LA SOLIDARITAT
WEDUCOLE és una oportunitat perquè tota la comunitat educativa participe en un
projecte educatiu i solidari, apadrinant de forma col·lectiva un xiquet o una xiqueta a
través d’Ajuda en Acció.
Amb Wedu els i les alumnes:
• Podran tenir contacte amb el nen o nena apadrinat i coneixeran qui és, com viu, com
és la seua família i el seu dia a dia.
• Rebran missatges de la seva classe, de manera que el vincle solidari no només
l’establiran amb aquest nen o nena, sinó amb tota la seva comunitat educativa.
• Experimentaran la solidaritat des de la infància com una experiència alegre i divertida.
• Desenvoluparan la competència social i ciutadana a través de la comunicació,
l’aprenentatge i l’empatia.
• Compartiran amb tota la comunitat educativa un exemple pràctic de solidaritat i de
com podem fer per millorar el món en el qual vivim.

COL.LEGIS I FAMÍLIES QUE APADRINEN
Apadrina amb Wedu no és una col·laboració solidària a la manera habitual.
És el projecte d’Ajuda en Acció especialment pensat per a nens i nenes, famílies i
col·legis, que busca reforçar el vincle entre iguals a través dels materials que s’envien
periòdicament al centre o a casa i a través dels continguts infantils i propostes
participatives que trobareu a la pàgina web del projecte.
Si el teu col·legi ja apadrina amb Ajuda en Acció, podeu seguir mantenint el vincle amb
el mateix nen o nena i, a més, rebre comunicacions i propostes de Weducole. Només
heu de donar-vos d’alta des de la web i sol·licitar el vostre codi de soci.

Informa-te’n i participa amb els teus i les teves alumnes a:

ayudaenaccion.org/wedu
Material educatiu editat per Ajuda en Acció per al Programa Educatiu ARA TOCA…
Continguts elaborats per la Fundació Pública Andalusa Barenboim-Said, Ajuda en Acció i En Babia Comunicación Social.
Disseny de En Babia per a Ajuda en Acció. Il·lustracions de iiago per a En Babia
Està autoritzada la reproducció, difusió i utilització sense ànim de lucre d’aquests materials amb finalitats educatives, citant sempre la font i els seus autors/es.

DESCRIPCIÓ
I OBJECTIUS
GENERALS
DE L’ACCIÓ
Ara toca… MÚSICA DE COLORS aborda el Dia Escolar de la Pau i la No Violència i pretén
fer reflexionar a la comunitat educativa sobre les barreres, reals i simbòliques, que
nosaltres mateixos alcem, per protegir-nos de la por i que provoquen encara més por
i intolerància. Així mateix, pretén enfrontar l’alumnat a la necessitat de comprendre
el perquè de les coses i buscar formes de vèncer aquestes pors.
A més, aquesta acció elaborada en col·laboració amb la Fundació Pública Andalusa
Barenboim-Said proposa la música com a punt de trobada i connexió dels diferents
pobles per promoure l’esperit de pau, diàleg i reconciliació.
Entre els objectius preparatoris de l’acció estan:
• Reflexionar sobre els conceptes de pau, diàleg i reconciliació, analitzant les
diferències entre la resolució violenta i la resolució dialogada dels conflictes.
• Aprofundir en les conseqüències que la resolució violenta dels conflictes pot
suposar per al desenvolupament tant de les persones com dels pobles. Incidir en
la possibilitat de buscar acords.
• Proposar solucions que persegueisquen garantir la pau i l’eliminació dels
conflictes existents.
Entre els objectius propis de l’acció també destaquen:
• Compartir sentiments comuns a tots els pobles -alegria, por, il·lusió- i veure com a
través d’aquests és possible trobar punts en comú davant de les diferències.
• Utilitzar la música com a llenguatge comú i vehicle de solidaritat i cooperació.
• Posar de manifest la capacitat de les persones per modificar allò que no els agrada
o consideren injust i la importància dels xicotets gestos.
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PREPARACIÓ
I IMPLICACIÓ
DEL CENTRE
EDUCATIU
Ara toca ... MÚSICA DE COLORS és una proposta d’actuació amb finalitats educatives
amb relació al Dia Escolar de la Pau i la No Violència que pretén unir des d’una mateixa
narració tota la comunitat educativa. Encara que en principi està pensada com una
activitat musical, pretén involucrar tot el centre i no únicament els docents.
Recursos de suport per al professorat
• En aquesta guia trobareu diferents “fulls de ruta” per fer una classe preparatòria amb
el vostre alumnat, segons el curs.
• Hem desenvolupat tres nivells de contingut que comprenen Educació Infantil, Primària
i Secundària. Esperem que les nostres idees us serveixen d’ajuda encara que, segons
els requisits curriculars i les característiques de cada centre, entenem que poden
requerir certa adaptació.
• Des de la Fundació Barenboim-Said i Ajuda en Acció us animem a participar en el
blog publicant les vostres aportacions. Poden ser nous “fulls de ruta” per a futures
accions. La vostra col·laboració serà molt valuosa!
• Al final d’aquesta guia trobareu l’apartat Per a enfocar el tema... en el qual trobareu
recursos addicionals per treballar l’activitat
Recursos per a preparar l’alumnat
• Tal com es recull en els “fulls de ruta”, al començament de l’hora de formació cal
explicar a l’alumnat el perquè de l’acció.
• Les fitxes a les quals es fa referència en aquesta guia estan publicades al blog per
descarregar-les.
Recursos per a involucrar les famílies
• Hem desenvolupat una proposta per implicar les famílies i seguir treballant el tema a
casa. És molt important que cada alumna i alumne rebi una còpia de la fitxa “per a fer
en família”, publicada al blog.
Recursos per a implicar el personal no docent
• Proposem informar i involucrar també el personal no docent en la realització d’aquesta
acció.
• En concret, amb Ara toca… MÚSICA DE COLORS es pot distribuir la fitxa “per a fer en
família” a tot el personal.
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Recursos per a anunciar l’acció dins i fora del centre
• A la carpeta de benvinguda al programa trobareu una mostra dels cartells per a
l’anunci de cada acció.
• Aquests cartells es poden descarregar des del blog. Podeu anotar la data
decidida per a realitzar l’acció al centre.
• Us proposem avisar de la vostra acció a algun mitjà de comunicació local, per tal
que ho cobrisca com a notícia.
• Al blog tenim una galeria on podem publicar tota la documentació gràfica que
ens envieu des del vostre centre: fotografies, vídeos… Segur que el vostre
exemple anima a nous centres a PASSAR A l’ACCIÓ!

I ARA TOCA… PASSAR A l’ACCIÓ
Ha arribat el dia assenyalat! Ací teniu algunes idees generals per a aplicar:
• Us suggerim realitzar l’activitat el dia 30 de gener, Dia Escolar de la Pau i la No
Violència. No obstant això, si aquesta data no us encaixa, n’hi ha d’altres que
poden adaptar-se a la realització d’aquesta acció com ara el 21 de juny, Dia
Europeu de la Música, l’1 d’octubre, Dia Internacional de la Música Jove segons
la UNESCO, el 22 de novembre, dia de Santa Cecília, patrona dels músics, o
qualsevol altra data que encaixe en el vostre calendari d’activitats.
• L’acció col·lectiva consistirà en omplir un mur del centre amb papers de colors
que continguin cançons i sentiments que aquestes cançons transmeten als
alumnes i les alumnes. També podeu lligar aquests papers a globus d’heli i
deixar-los volar, simbolitzant com la música permet precisament superar els
murs que separen els pobles.
• Podeu organitzar una “acció sonora” amb instruments que tingueu al centre o
elaborats per vosaltres mateixos, ja siga a l’aula o en família, com a moment
final de l’acció.
• Aprofiteu aquest dia per a treballar amb els resultats de les fitxes que l’alumnat
haurà fet en família.
• Tingueu a l’aula papers de colors i instruments extra per a aquelles nenes i
aquells nens que no els hagen portat de casa.
• Podeu pactar per a aquest dia que el timbre del centre sone de forma especial,
amb una música escollida prèviament a classe i que per a l’alumnat simbolitze
alguna cosa positiva.
• Durant l’hora de pati, podeu fer sonar música pels altaveus del centre, de
manera que aquest dia l’alumnat gaudisca en els moments d’esplai de música
de fons que acompanye les seves activitats lúdiques.
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FULL
DE RUTA

Proposta per a Educació
Infantil i Primer Cicle
d’Educació Primària
05
min.

Introducció a l’activitat
• Pots començar plantejant al grup de nenes i nens alguns conceptes bàsics
sobre la Pau i la No Violència (per exemple, pregunta’ls si solen enfadar-se amb
els seus germans o germanes, amics o amigues, què fan quan s’enfaden, què
creuen que succeeix quan s’enfaden les persones adultes).
• Presenta’ls la idea general que transmet el conte que esteu a punt de llegir: un
nen venç la por i a través de la música troba un llenguatge comú amb una altra
persona amb la qual abans no aconseguia entendre’s, descobrint elements que
els uneixen.
Idees per a fer a classe

20
min.

1. Llegim un conte
• Et suggerim el conte “Una escletxa en el mur”, perquè tries la forma que millor
s’adapte a la seva lectura.
• El conte relata com un nen i una nena aconsegueixen, gràcies a la música,
comunicar-se a través d’un mur que els separa i gràcies a l’esforç col·lectiu de
tots els nens i nenes s’obren petites “escletxes” de coneixement mutu, que amb
el temps arriben a ser tan grans que ja no es podran tornar a tapiar.
• Al final del conte, llança algunes preguntes al grup per a que les contesten en veu
alta, resoldre dubtes i assegurar-te que s’ha entès. Per què tenen por les persones
adultes? Què simbolitzen els ogres i els dracs? Per què al principi no s’entenen els
nens?

40
min.

2. Posem música al conte
• Objectius:
Aprendre les qualitats sonores dels materials.
Investigar les possibilitats de producció sonora dels instruments musicals.
Aprendre a classificar els instruments musicals.
Escoltar activament i aprendre a crear una petita forma musical.
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• Representem el conte musicalment utilitzant instruments musicals construïts
a l’aula o objectes quotidians. Els ‘quotidiàfons’ són instruments molt senzills
fets amb objectes simples que usem en la vida diària.
• Pots explicar a l’alumnat com la música ens ajuda a identificar sentiments. Per
facilitar l’activitat hem dividit el conte en: por / frustració (paràgrafs 1, 2, 3, 7, 9,
10 i el principi del paràgraf 15), curiositat (paràgrafs 4, 5, 6, 8), alegria (paràgrafs
11, 12, 13, 14 i el final del paràgraf 15), tot i que també pots treballar aquesta
identificació amb l’alumnat.
• Relaciona cadascun d’aquests sentiments amb sons i ritmes que pugueu
produir amb els instruments construïts i amb els ‘quotidiàfons’. Divideix la
classe en grups i torneu a llegir el conte amb la vostra pròpia banda.
• Amb els instruments construïts a l’aula i amb els ‘quotidiàfons’ crearem una
partitura musical del conte “Una escletxa en el mur” en format musicograma,
un dibuix o un gràfic per a reproduir i escoltar la música de forma activa.

20
min.

3. Completem la història
• Encara que el conte té un final més o menys tancat, és interessant que l’alumnat
puga imaginar una altra història.
• Utilitza aquesta fitxa perquè els nens imaginen la conversa que podrien haver
tingut els protagonistes del conte. També pots representar-ho a grandària
mural perquè tota la classe treballe en equip, enganxant a més papers de
colors que simbolitzen les cançons que passaven a un costat i l’altre del mur.

FITXA:

Sense
Barreres!

FITXA: Una escletxa en el mur

FITXA: Proposta per a fer en família
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20
min.

4. Endevinalla d’instruments
• Objectiu: Reconèixer el timbre dels instruments musicals.
Els nens i les nenes s’asseuen en cercle i es divideixen en dos equips. El/
la mestre/a reparteix els instruments construïts a l’aula, els ‘quotidiàfons’
i petits instruments de percussió. Per torns, un/a nen/a de cada equip es
col·loca al centre del cercle amb els ulls tapats. Un/a nen/a toca un dels
instruments repartits. El/la nen/a amb els ulls tapats haurà d’endevinar-los.
Si encerta, l’equip al qual pertany guanya un punt. L’equip que ha endevinat
més instruments guanya el joc.

20
min.

Idees per a fer en família
• Explica al grup que tot el col·legi realitzarà una activitat anomenada MÚSICA
DE COLORS i comunica el dia escollit.
• Demana’ls que aquest dia porten la FITXA PER A FER EN FAMÍLIA al col·legi.
• Enganxa el cartell de l’acció dins l’aula.
• Reparteix a cada alumna i alumne de l’aula la fitxa per a fer en família.
• En aquesta fitxa apareix una proposta per a reflexionar sobre la necessitat de
fomentar la cultura de la Pau i la No Violència i la possibilitat que ens ofereix
la música com a llenguatge comú i vehicle de solidaritat i cooperació.
• És important que les fitxes emplenades es retornen a classe, per a treballar
amb elles el dia de l’acció.

Tens més idees d’activitats?

Escriu un missatge al blog
d’aquesta activitat i comparteix-la amb
la resta de la comunitat educativa
d’Ajuda en Acció
Descarrega les fitxes d’aquesta etapa des del blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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FULL
DE RUTA

Proposta per a
Segon i Tercer Cicle
d’Educació Primària
05
min.

Introducció a l’activitat
• Pots començar plantejant al grup de nenes i nens alguns conceptes bàsics
sobre la Pau i la No Violència (per exemple, pregunta’ls si solen enfadar-se
amb els seus germans o germanes, amics o amigues, què fan quan s’enfaden,
què creuen que succeeix quan s’enfaden els adults).
• Presenta’ls la idea general que transmet el conte que esteu a punt de llegir: un nen
venç la por i mitjançant la música troba un llenguatge comú amb una altra persona
amb la qual abans no aconseguia entendre’s i descobreix elements que els uneixen.
Idees per a fer a classe

20
min.

1. Llegim un conte
• Et suggerim el conte “Una escletxa en el mur”, perquè tries la forma que millor
s’adapte a la seva lectura.
• El conte relata com un nen i una nena aconsegueixen, gràcies a la música,
comunicar-se a través d’un mur que els separa i gràcies a l’esforç col·lectiu de
tots els nens i nenes s’obren petites “escletxes” de coneixement mutu, que amb
el temps arriben a ser tan grans que ja no es podran tornar a tancar.
• Al final del conte, llança algunes preguntes al grup per a que les contesten en veu
alta, resoldre dubtes i assegurar-te que s’ha entès. Per què tenen por les persones
adultes? Què simbolitzen els ogres i els dracs? Per què al principi no s’entenen els
nens?

45
min.

2. Posem música al conte
• Objectius:
Aprendre les qualitats sonores dels materials.
Investigar les possibilitats de producció sonora dels instruments musicals.
Aprendre a classificar els instruments musicals.
Escoltar activament i aprendre a crear una petita forma musical.
• Representem el conte musicalment utilitzant instruments de petita percussió,
flautes dolces o d’altres instruments musicals construïts a l’aula o objectes
quotidians. Els ‘quotidiàfons’ són instruments molt senzills fets amb objectes
simples.
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• Pots explicar a l’alumnat com la música ens ajuda a identificar sentiments.
Per a facilitar l’activitat hem dividit el conte en: por / frustració (paràgrafs 1, 2,
3, 7, 9, 10 i el principi del paràgraf 15), curiositat (paràgrafs 4, 5, 6, 8), alegria
(paràgrafs 11, 12, 13, 14 i el final del paràgraf 15), tot i que també pots treballar
aquesta identificació amb l’alumnat.
• Divideix tots els instruments en famílies segons la seva classificació, corda,
vent (vent-fusta, vent-metall) i percussió, i assigna’ls una posició dins d’un
semicercle. Ja tenim l’orquestra!
• Relaciona cadascun d’aquests sentiments amb sons i ritmes que pugueu
produir amb els grups d’instruments.
• Amb els instruments construïts a l’aula, amb els ‘quotidiàfons’ i altres
instruments crearem una partitura musical del conte “Una escletxa en el mur”
en format musicograma.
• Posa’t al capdavant de l’orquestra per tal de donar l’entrada a cadascun dels
grups orquestrals i torneu a llegir el conte amb la vostra pròpia banda.

FITXA: Una escletxa en el mur

FITXA: Proposta per a fer en família

20
min.

3. Completem la història
• Encara que el conte té un final més o menys tancat, és interessant que l’alumnat
puga continuar la història i que elabore un nou final.
• Treballa en grups nous finals per a aquesta història. Demana a cada grup que
en un paràgraf explique què passa després i trieu per votació entre tota la
classe quin dels possibles finals us agrada més.
• Podeu escriure totes les frases que completen la nova història en papers de
colors i enganxar els papers a la paret de l’aula, de manera que simbolitzin les
cançons que passaven a un costat i l’altre del mur.
• També podeu escriure els noms de cançons que heu identificat amb les
diferents parts del conte en papers de colors.

10

Dia Escolar de la Pau i la No Violència

25
min.

4. Els murs que divideixen. La música que reconcilia
• Analitza amb l’alumnat quants murs en la història recent han dividit i segueixen
dividint els pobles.
• Investiga amb l’alumnat les cançons infantils més representatives de les
cultures dividides per aquests murs.
• Apreneu conjuntament una cançó infantil senzilla dels pobles dividits pels
murs encara existents per acabar el conte amb ella.

20
min.

Idees per a fer en família
• Explica al grup que tot el col·legi realitzarà una activitat anomenada MÚSICA
DE COLORS i comunica el dia escollit.
• Demana’ls que aquest dia porten la FITXA PER A FER EN FAMÍLIA al col·legi.
• Enganxa el cartell de l’acció dins l’aula.
• Reparteix a cada alumna i alumne de l’aula la fitxa per a fer en família.
• En aquesta fitxa apareix una proposta per a reflexionar sobre la necessitat de
fomentar la cultura de la Pau i la No Violència, i la possibilitat que ens ofereix
la música com a llenguatge comú i vehicle de solidaritat i cooperació.
• És important que les fitxes emplenades es retornen a classe, per treballar-les
el dia de l’acció.

Música de colors
També et suggerim utilitzar les músiques següents
que podeu escoltar a la pàgina:
www.barenboim-said.org/es/discografia_publicaciones/discografia/

Tens més idees d’activitats?

Escriu un missatge al blog
d’aquesta activitat i comparteix-la
amb la resta de la comunitat educativa
d’Ajuda en Acció
Descarrega les fitxes d’aquesta etapa des del blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
Ara toca… MÚSICA DE COLORS
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FULL
DE RUTA

Proposta per a
Educació Secundària
Obligatòria
05
min.

Introducció a l’activitat
• Segur que amb l’alumnat ja heu treballat situacions de conflicte internacional.
Debateu què suposen aquestes situacions per a les persones que les pateixen,
analitzeu actuals zones en conflicte, camps de refugiats…
• Explica’ls el perquè de l’acció MÚSICA DE COLORS i quin és l’objectiu que
aquesta persegueix. Deixa que expressen en assemblea les seves opinions i
que s’establisca un debat constructiu entre l’alumnat.
Idees per a fer a classe

15
min.

1. La música com a símbol cultural
• Comenta amb l’alumnat exemples en els quals la música haja contribuït a
canalitzar les pors i les alegries dels pobles i la importància simbòlica que
això té.
• Divideix la classe en grups. Demana’ls que pensen en exemples en els quals
la música és un símbol cultural, de com tots els pobles i cultures utilitzen la
música de forma simbòlica (himnes nacionals, cançons religioses).

45
min.

2. El poder de la música
• Explica’ls com a diferents règims totalitaris o durant períodes de guerra hi
ha músiques que han estat prohibides o, per contra, com la música ha estat
vehicle d’idees en moments en els quals aquestes eren censurades. Demana’ls
que aporten exemples d’aquests moments i músiques. Per exemple, el jazz va
ser prohibit pel nazisme, la música va ser transmissora de cultura entre els
esclaus…
• Analitzeu a classe quins sentiments us transmeten aquestes músiques i
perquè penseu que estaven prohibides o eren utilitzades com transmissores
d’idees.
• Escriviu noms de cançons i els sentiments que us transmeten en papers de colors
i enganxeu-los a la paret de la classe per simbolitzar el poder de la música.
• També et suggerim analitzar els sentiments de la música que pots trobar
a la següent pàgina http://www.barenboim-said.org/es/discografia_
publicaciones/discografia/
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45
min.

3. La música inspiradora de pau
• Escolta i comenta esdeveniments en els quals la música ha estat inspiradora
de pau i solidaritat (el concert per Bangladesh, Live-Aid, Knowledge is the
beginning i l’Orquestra West-Eastern Divan, el concert de Rostropovich al mur de
Berlín, l’“Himne a l’alegria” de Beethoven, el documental Pau Casals. La música
per la pau, “Imagine” de John Lennon, etc.)
• Comenta i analitza amb l’alumnat els moments històrics i el paper que ha exercit
la música per fomentar la pau.

20
min.

4. Els murs que divideixen. La música que reconcilia
• Analitza amb l’alumnat quants murs en la història recent han dividit i segueixen
dividint els pobles.
• Investiga amb l’alumnat els estils musicals de les cultures dividides per aquests
murs.

20
min.

Idees per a fer en família
• Explica al grup que tot el col·legi realitzarà una activitat anomenada MÚSICA
DE COLORS i comunica el dia escollit.
• Demana’ls que aquest dia porten la FITXA PER A FER EN FAMÍLIA al col·legi.
• Enganxa el cartell de l’acció dins l’aula.
• Reparteix a cada alumna i alumne de l’aula la fitxa per a fer en família.
• En aquesta fitxa apareix una proposta per a reflexionar sobre la necessitat de
fomentar la cultura de la Pau i la No Violència, i la possibilitat que ens ofereix
la música com a llenguatge comú i vehicle de solidaritat i cooperació.
• És important que les fitxes emplenades es retornen a classe, per a treballarles el dia de l’acció.

Et recomanem veure el contingut de l’etapa anterior
i adaptar les seves activitats al teu cicle.

Tens més idees d’activitats?

Escriu un missatge al blog
d’aquesta activitat i comparteix-la
amb la resta de la comunitat educativa
d’Ajuda en Acció
Descarrega les fitxes d’aquesta etapa des del blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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PER
ENFOCAR
EL TEMA...
1. Fundació Barenboim-Said
• El Dia Escolar de la Pau i la No Violència se celebra des de 1964 cada 30 de gener,
aniversari de la mort de Mahatma Ghandi. Els centres educatius aprofiten aquesta
data per treballar amb l’alumnat l’educació no violenta i la pau, la tolerància, la
concòrdia i el respecte dels drets humans.
Des d’Ara toca… hem volgut oferir una proposta per celebrar aquest dia i per a això
ens hem unit a la Fundació Pública Andalusa Barenboim-Said, que té entre les seves
finalitats promoure a través de la música l’esperit de pau, diàleg i reconciliació. En
tots els seus projectes la música representa un paper essencial en la reconciliació
entre cultures i la construcció de la pau.
2. Recursos que pots trobar a la xarxa
• Recursos a la xarxa sobre la construcció d’instruments musicals:
http://www.educacontic.es/blog/pequenos-luthiers
http://issuu.com/rivuslupe/docs/200_instrumentos_musicales_caseros
• Recursos a la xarxa sobre musicogrames:
http://es.wikipedia.org/wiki/Musicograma
MONTOYA RUBIO, J.C., MONTOYA RUBIO, V.M. i FRANCÉS ARIÑO, J.M. (2010):
“Musicogramas con movemento. Un paso máis na audición activa ”, a ENSAYOS,
Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 24, 2009.
Wuytack, J. i Boal Palheiros, G. M. (2009): “Audición musical activa co musicograma”,
a Eufonía nº 47 , p. 43–55.
• L’orquestra escolar:
http://bit.ly/1556gJZ
• Recursos sobre música i pau:
http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/la_musica_la_paz.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion010e.pdf
http://www.rtve.es/television/20130410/pau-casals/637242.shtml
• Recursos sobre els murs al món:
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/10/091030_muros_primera.shtml
http://www.cadenaser.com/static/especiales/2007/muros/muros.html
http://www.publico.es/internacional/269849/los-muros-de-la-verguenza
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3. Alguns exemples de peces musicals de por, tristesa i alegria
POR
Beethoven, Simfonia Nº 6, IV Allegro
http://www.deezer.com/track/65569734
L’autor la va titular Llampecs. Tempesta i comença així, encara que al final d’aquest
moviment i en el següent s’aprecia com escampa la tempesta i torna la calma i
l’alegria.
Berlioz, Simfonia fantàstica, V El somni d’una nit de sabbath
http://www.deezer.com/track/68171217
A partir de més o menys el minut 2.30, quan sonen les campanes, i fins
aproximadament el minut 5.00, el compositor presencia el seu propi soterrar dins
d’un somni.
Mussorgsky, Una nit a la Muntanya Pelada
http://www.deezer.com/track/64735003
L’obra explica la història d’una nit de dissabte anterior al dia de Sant Joan a la
Muntanya Pelada en la qual les bruixes es reuneixen per a celebrar un aquelarre en
el qual honrar el diable.
Dukas, L’aprenent de bruixot (L’apprenti sorcier)
http://www.deezer.com/track/815891
És l’escena més famosa de Fantasia, la pel·lícula de Disney en la qual Mickey és
l’aprenent d’un mag que embruixa una granera perquè faça el treball que li encarrega
el seu mestre i al final ompli d’aigua tota la casa.
TRISTESA
Txaikovski, Simfonia Nº 6, IV Finale - Adagio lamentoso
http://www.deezer.com/track/23272931
L’últim moviment de l’última simfonia de Txaikovski, estrenada sota la seva direcció
solament nou dies abans de morir. En aquest moviment expressa el seu profund
pesar per un final que ja veia proper.
Sibelius, Simfonia Nº 4, I Tempo molto moderato, quasi adagio
http://www.deezer.com/track/8087925
Aquesta simfonia va ser escrita poc després que l’autor s’enfrontara a un càncer de
gola i poc temps abans que esclatara la I Guerra Mundial, per la qual cosa s’aprecia
al principi una sensació clara de desesperació o angúnia.
Samuel Barber, Adagio for strings
http://www.deezer.com/track/1081522
Resulta especialment emotiu per la seva evolució dinàmica in crescendo fins
a aproximadament el minut 7 i l’enorme sensació de buit que deixa el silenci de
diversos segons que serveix per anticipar l’últim terç.
ALEGRÍA
Beethoven, Simfonia Nº 9, IV Presto - Allegro assai ‘Oda á alegría’
http://www.deezer.com/track/65569747
El clàssic dels clàssics, l’himne d’Europa, la composició més famosa del seu autor i
probablement de tota la música culta. El text de l’obra va ser escrit solament quatre
anys abans de la Revolució Francesa que canviaria Europa i el món per sempre.
Charpentier, Preludi al ‘Te deum’
http://www.deezer.com/track/701931
El preludi a aquesta obra s’ha convertit en una altra de les melodies que uneixen els
ciutadans i les ciutadanes d’Europa en diverses ocasions cada any, com just abans
de començar el festival d’Eurovisió o com a preludi del concert d’Any Nou..
Johann Strauss (pare), Marxa Radetzky
http://www.deezer.com/track/63251417
Cada primer de gener, centenars de persones aplaudeixen en directe (i molts milions
més a les seves cases) els compassos d’aquesta breu marxa al concert d’Any Nou de
l’Orquestra Filharmònica de Viena.
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Ajuda en Acció és una organització espanyola de cooperació al desenvolupament amb
presència a Amèrica, Àfrica i Àsia des de 1981.
Fa més de 30 anys que treballem per a millorar les condicions de vida de les comunitats
més pobres i transformar així la vida de milions de persones, mitjançant programes de
desenvolupament autosostenibles i campanyes de sensibilització i incidència política.
Comptem amb més de 135.000 col·laboradors, gràcies als quals treballem a 130
programes de desenvolupament a 22 països d’Amèrica, Àfrica i Àsia que beneficien a
més de 3 milions de persones.

Escrit per Xosé Alberte López Arias i il·lustrat per iiago per a En Babia Comunicación Social, 2013. www.estasenbabia.com
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Una escletxa en el mur
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Ara toca… MÚSICA DE COLORS
Dia Escolar de la Pau i la No Violència

Sense barreres!

Dia Escolar de la Pau i la No Violència

Ara toca… MÚSICA DE COLORS

Ara toca… és un programa educatiu d’Ajuda en Acció que pretén
involucrar tota la comunitat educativa (alumnat, docents,
famílies i personal no docent) en la construcció d’un món més
just, a través de diferents activitats de sensibilització centrades
en la reflexió i la promoció dels drets humans.
MÚSICA DE COLORS, proposta elaborada en col·laboració amb
la Fundació Pública Andalusa Barenboim-Said, aborda el Dia
Escolar de la Pau i la No Violència i pretén fer reflexionar a la
comunitat educativa sobre les barreres, reals i simbòliques, que
nosaltres mateixos/es alcem per a protegir-nos de la por, i que
provoquen encara més por i intolerància. Així mateix, pretén
enfrontar l’alumnat a la necessitat de comprendre el perquè de
les coses i buscar formes de vèncer les pors. A més, aquesta
acció proposa la música com a punt de trobada i connexió dels
diferents pobles per tal de promoure l’esperit de pau, diàleg i
reconciliació.
Per a aprofundir en aquest tema, el/la vostre/a fill/a ha realitzat
una classe preparatòria i a més, durant un dia, es realitzarà al
centre una acció col·lectiva en la qual la música i els sentiments
que aquesta genera seran els protagonistes.
Ara us convidem a continuar reflexionant a casa completant
aquesta fitxa. Retorneu-la al centre educatiu, perquè el dia
de l’acció puguen treballar sobre ella. Gràcies per la vostra
col·laboració!
Podeu explicar-nos l’experiència de participar en aquesta
activitat al blog: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Afegeix a la llista temes musicals de qualsevol
país, i de qualsevol època i estil, que creguis que
serveixen per simbolitzar la pau, la no violència i
altres sentiments associats.

Exemple 1

Títol:
“Oda a l’alegria”
Autor:
Beethoven
Etiquetes: Pau, optimisme
Exemple 2

“Imagine”
Títol:
John Lennon
Autor:
Etiquetes: Pau, tolerància, no violència

Exemple 3

“Papeles mojados”
Títol:
Chambao
Autor:
Etiquetes: Desigualtat, por, empatia, tristesa

Il·lustrat per iiago per a En Babia Comunicación Social, 2013. www.estasenbabia.com

Propostes per a fer en família

