CURS ON-LINE

Aprèn a tocar l’ukulele amb El Pot Petit

Qui som?

A qui va dirigit

El Pot Petit és una companyia d’espectacles que realitza i
produeix concerts i espectacles dirigits al públic familiar.
Amb una trajectòria de més de 10 anys en el sector, El Pot
Petit treballa per a la qualitat i la innovació en el sector de la
música i la cultura per al públic infantil.

A alumnes de 3r de primària, mestres de música, mestres de
primària i famílies.

Actualment, la companyia ofereix un format de concertespectacle per a teatres, auditoris, festivals i places. Per altra
banda també ofereix una actuació de petit format dirigida a
escoles i llars d’infants (El Pot Més Petit). Les propostes d’El
Pot Petit estan dirigides als infants d’entre 2 i 8 anys i a les
seves famílies.
La popularitat d’El Pot Petit entre els infants es pot resumir
amb les més de 61 milions de visualitzacions al Youtube dels
seus vídeos i els més de 1.000 concerts que han realitzat fins
ara. La seva gira els ha dut als principals teatres, auditoris
i festivals del país amb molt d’èxit del públic i també de la
crítica.
Què us oferim?
Us presentem aquest nou recurs pedagògic amb el qual
podreu treballar i aprendre a tocar les cançons del grup
familiar El Pot Petit a través de diverses activitats i jocs, on
utilitzarem diverses pràctiques metodològiques que aniran
des de la percussió corporal, la pràctica instrumental, la
utilització d’objectes,... i molt més! Esteu a punt per aquesta
aventura?
Aquest curs està format per 4 càpsules. L’objectiu és
aprendre a tocar la cançó d’El lleó vergonyós amb l’ukulele,
però d’una manera integral; a partir d’acords i obstinats
melòdics senzills, amb l’alumnat que ja coneix una mica
l’instrument. A través d’aquestes quatre càpsules tindreu la
formació bàsica per començar a tocar un ampli ventall de
cançons amb l’ukulele.

Recurs adequat per l’aula
Estructura
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Presentació d’en Pau i la Jana
Capítol 1: Juguem amb el cos
Capítol 2: Aprenem melodies i acords
Capítol 3: Rasquem-li la panxa
Capítol 4: Toquem la cançó!
Annex: El joc de les cadires
Annex: El nostre musicograma

Continguts

›
›
›
›
›
›

Conèixer el ritme harmònic i estructura de la cançó a
través de coreografies amb el cos
Creació d’una partitura gràfica
Aprendre melodies senzilles per acompanyar la cançó i la
seva execució en l’ukulele
Conèixer els acords que necessitem per acompanyar la
cançó i la seva execució en l’ukulele
Aprendre diferents tipus de rascat amb l’ukulele
Creació d’un musicograma

Material complementari
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Partitura Lleó Vergonyós
Partitura Lleó Vergoonyós per ukuleles
Diagrames
Model per fer partitura gràfica

Més informació
www.potpetit.com

