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Títol: CANÇONS DE BANDOLERS I LLADRES DE CAMÍ RAL.
DON JOAN DE SERRALLONGA.

Il·lustracions: Carme Girbés Ferragud

Objectius

1- Identificar diferents dialectes geogràfics de la llengua catalana.
2- Valorar la necessitat d’una normativa que unifiqui la llengua.
3- Cercar, triar, analitzar i interpretar diverses informacions relacionades amb les èpoques més
significatives del bandolerisme català procedents de diferents fonts-
4- Ampliar el vocabulari recuperant paraules antigues.
5- Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música folklòrica i comprendre les seves
relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació.

Descripció de la proposta
Aquesta activitat és un treball sobre la cançó tradicional catalana “Don Joan de Serrallonga”.
Consta d'un document que l'alumnat ha de treballar després d'escoltarla, (4a cançó, pista 9) a
la gravació

Cançons de bandolers i lladres de camí ral
https://youtu.be/pFoj3zmaJhk
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Aspectes didàctics i metodològics
EXERCICIS

1- Consisteix en omplir els buits lèxics que hi manquen i buscar el seu significat.

2- Consisteix en corregir i escriure bé paraules del text.

3- Pregunta de reflexió sobre la necessitat d'una normativa.

4- Exercici de comprensió del text.

5 a 7-Recerca d'informacions vàries sobre el protagonista de la cançó.

8 a 10- Qüestions sobre l'àmbit geogràfic de la llengua catalana.

11 i 12 - Propostes per dansar i fer teatre.

APARTAT MUSICAL
1- Buscar el compàs corresponent.
2- Buscar el tipus de veu.
3- Treballar les TIC amb els editors de partitures.
4~- Esbrinar l'agrupació instrumental que toca les sardanes, i diferenciar les parts d'aquesta.
Interpretació musical.
Aquesta part tracta sobre el ritme, la classificació de les veus, els conjunts instrumentals,
l'estructura de la sardana.

Existeix la partitura de la cançó a disposició del professorat per si es vol treballar també la part
musical.

En acabant aquesta activitat és un moment idoni i una oportunitat per introduir a l'alumnat en
l'estudi dels instruments de la sardana, així com les peçes més emblemàtiques i els
compositors més destacats.

Temporalització
El ritme de treball de l’alumnat pot ser molt diferent en funció dels interessos, motivacions,
dificultats i del temps disponible per part del professorat.
Es pot fer una selecció d’activitats i la dedicació a cadascuna d’elles pot variar en funció de si
es proposa realitzar-les de forma individual o en grup.

Recursos emprats

Cançó tradicional catalana “Don Joan de Serrallonga” arranjada per a cobla per Wladimir
Morales Adam

http://blocs.xtec.cat/domenec/2010/09/22/poesia-popular-les-cancons-de-bandolers/

http://blocs.xtec.cat/domenec/2010/09/22/poesia-popular-les-cancons-de-bandolers/
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

1) Situació cronològica de les èpoques més significatives del bandolerisme català.
2) Localització dels focus més importants del bandolerisme.
3) Investigació i anàlisi de la història dels bandolers més rellevants.
4) Anàlisi melòdica, rítmica, harmònica, de les textures i de les formes de les cançons de
bandolers.
5) Execució de les danses o utilització de l’expressió corporal adaptant els moviments al
ritme de les cançons.
Competència en tractament de la informació i competència digital
Amb les activitats interactives, les feines de recerca d’informació i els exercicis amb els
programes editors de partitures, milloraran en l’ús confiat i crític de les tecnologies de la
societat de la informació per al treball, l’oci i la comunicació. Aquesta competència està
relacionada el pensament lògic i crític, amb destreses per al maneig d’informació d’alt
nivell, i amb el desenvolupament eficaç de les destreses comunicatives.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món
Amb l’audició i la lectura del llibret entendran esdeveniments ocorreguts al nostre país
en èpoques passades, les seues repercussions socio-polítiques, així com la relació amb
successos actuals.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnat que cursa 4t d'ESO, tot i que algunes activitats les pot realitzar qualsevol grup de
qualsevol nivell d'ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Aquesta activitat es pot treballar com a projecte amb col·laboració amb el professorat de
música.

Documents adjunts
Proposta per l'alumnat
Solucionari per al professorat
Enllaç de la cançó: https://youtu.be/pFoj3zmaJhk

Autoria
Activitats extretes de la Proposta didàctica de Cançons de bandolers i lladres de camí ral
ISBN: 978-84-608-6269-7 Dipòsit legal: B 5602-2016
sobre la gravació i el llibret del mateix nom Cançons de bandolers i lladres de camí ral
ISBN: 978-84-608-6268-0 Dipòsit legal: B 5601-2016
de Wladimir Morales Adam
Professor de música a l'Institut Marianao de Sant Boi de Llobregat
Il·lustracions: Carme Girbés Ferragud
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