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Amb l'objectiu que l'alumnat puga passar una estona divertida i gaudir de la
música, us proposem una activitat per a fer des de casa: un rap on els xiquets i
les xiquetes expliquen com estan vivint aquests dies o com se senten. La
finalitat de l’activitat és la creació d'un producte final vinculat a l'assignatura
de música, però, també el treball de competències i conceptes de diferents
matèries. 
 

En l'àmbit musical, treballarem el sentit del ritme, l’entonació, els valors i

figures, la creació... i coneixeran el gènere del rap. Podeu aprofitar per a fer-los
arribar  més d’informació, segons el nivell, d’aquest estil de música que s’ha
consolidat com un instrument de denúncia i reivindicació a tot el món.

 

Pel que fa a l’àmbit lingüístic, treballaran les rimes, el vocabulari i l’expressió

oral, a més d’altres habilitats i competències com la planificació, l’organització,

el treball en equip i la posada en escena final. A més, hi ha un treball d'ús i
manipulació de les TIC i de treball grupal, ja que és una activitat que necessita
de la intervenció de més d'una persona.

 

Ací us deixem unes indicacions que els ajudaran a obtenir un bon resultat i a
passar-ho bé!

 

OUR ACTION PLAN

BENEFITS OF THE PROJECT

Cada vers ha de tindre una durada d’una compàs, és a dir, 4
pulsacions.

Podràs dir més o menys coses, segons si decideixes fer les síl·labes
amb corxeres (en caben 8) o amb negres (en caben 4).

Has d’interioritzar bé l’estructura de la base musical que t’hem
proposat i tindre clar en quins moments vas a intervindre. Per
exemple, fixa't que hi ha dos compassos d’introducció en els quals
caldrà estar en silenci.

Després d’escoltar dos o tres vegades a la cançó i el ritme, prova de fer
els primers versos. Atenció, para compte a les rimes!

Ara, analitza quants versos t’hi cabran i pensa una tornada on estarà el
missatge principal i que repetiràs diverses vegades.

 

 

 

 

 

 

La temàtica que hem escollit és #ensquedemacasa i #totaniràbé. A través del

rap, volem conèixer què penses, què desitges o, simplement, com ho estàs

passant aquests dies a casa. Caldrà que reflexiones sobre el missatge que vols

llançar. Agafa un full enblanc i comença a escriure idees.

Per on comencen?  El missatge

 

El rap  és una composició poètica que segueix una base musical. Però has de

tenir en compte que:

Com construïm les frases?
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Una vegada ja has treballat bé els versos i els has passat en un full net

(posant un vers per cada línia) és el moment d’assajar. És la part més

divertida! 

 

Posa’t la base musical i, amb el full davant, practica la teua lletra.

Segurament et tocarà fer ajustaments afegint paraules, síl·labes

onomatopeies. És molt important treballar l'actitud i la motivació! 

 

 

Ja està la lletra? Ara toca provar amb les entonacions. Deixa’t portar i

prova diferents variacions. Pots organitzar una votació familiar per a

veure quina agrada més!

 

Una vegada notes que has trobat el teu flow (sí, també fa referència a

l’actitud de qui rapeja!), pots començar a fer les primeres proves de

gravació.

 

Molta sort!

OUR ACTION PLAN

A assajar: actitud i flow!

 

La rima és la coincidència parcial o total d'uns sons al final dels versos per  a

produir un efecte de musicalitat.  Pot ser consonant, si els sons repetits són

exactes (calor i amor), o assonant, si només hi ha coincidència de les vocals

(llanda i refredada).

 

En el rap, la rima s’ha de situar al final del compàs, en la quarta pulsació.

Això, en el llenguatge raper, és diu caure en la caixa. 

 

Si t’atreveixes, pots incloure també multi-rimes. Són frases en les quals rima més

d’un paraula. Diuen els rapers que això beneficia el flow (millora el ritme del rap,

fa que avance).

 

Rima normal: dolor / amor 

Multi-rima: el meu dolor/ el teu amor

 

T'hauràs de calfar el cap buscant sinònims 

perquè rimen els teus versos (hi ha diccionaris i app

per a facilitar-te aquesta tasca).

Com fem les rimes?


