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US PRESENTEM REC

Els Colors de la Rumba "REC" és un projecte multidisciplinar de creació i enregistrament

audiovisual.  

Us proposem 4 sessions on poder descobrir, crear, enregistrar i compartir música.

Esperem que us agradi!

Ens centrem en els processos que es generen durant les sessions, en acompanyar i

compartir aprenentatges, recursos i eines per tal de poder assolir els objectius

establerts.

Ens agrada adaptar-nos a cada situació d'una forma acurada i autèntica, fent cada

projecte únic i especial.

Busquem en la creativitat una forma per expressar-nos, per connectar amb el que

portem a dins i per aconseguir l'empoderament personal i grupal.

Aquest projecte el construim sobre 6 pilars: La cooperació i la comunicació, la paciència i

la professionalitat, les ganes i el vincle.
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PERQUÈ?

Has pensat mai que t’agradaria grabar una cançó i fer-ne

un videoclip?

Que t'agradaria fer-ho creant una cançó pròpia, però

penses que no saps prou “música”? 

Que t’encantaria provar de grabar la teva veu però tu no

tens cap micròfon?

Que potser si t'ajuntes amb els amics i amigues t’atreviries

a fer un concert?

Que la múscia t’agrada però a vegades és massa

complicada?

Nosaltres Sí. Ho hem pensat un munt de vegades.

 I PER AIXÒ HEM CREAT AQUEST PROJECTE.
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QUAN?

Quan trobem el moment de coincidir. I esperem que pugui ser més d’hora que tard!
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ON?

A l’Escola, amb Grups Bombolla.

Al Pati, a l’Aula ventilada, al Parking, on faci falta. 

Lloc còmode i preferiblement amb el mínim soroll possible i la màxima bona acústica.



ELS COLORS DE LA RUMBA
La sessió de presentació del projecte Els Colors de la Rumba, creiem que

és idònia per fer una entrada al contacte musical, des de l’expressió

corporal, el cant, la percussió i la vivència col·lectiva dinàmica i divertida.
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ESCOLTEM EL SOROLL
Dinàmiques d’introspecció i presa de decisions col·lectiva, teatre,

cant, body percussion i jocs cooperatius per encarar una sessió de

creació enfocada a la nostra voluntat compartida.
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SOM ARTISTES
Jornada d’enregistrament doble, visual i sonor. Atretzzo, Vestuari,

Dansa, Guió, Afinació, Grups de cant, Cançó pròpia, etc.

*La coordinació i la organització d’espais i temporitzacions serà clau.
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CONCERT COL·LECTIU
Sessió de tancament del Projecte, Organitzem un concert col·lectiu

i fem una avaluació grupal de com ha anat i com ens hem sentit.

Moment de Celebració Conjunta, d’Autoestima Col·lectiva.
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ENFOC MULTIDISCIPLINAR
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Educació Física, Expresió Corporal: Preparació del Videoclip. Dansa i expressió
corporal amb tot el grup. Ja sigui més lliure o amb una coreografia, Teatre, etc.

Anglès: Traducció de la cançó i enregistrament d’un trosset.Treballar la traducció de
la lletra composada a l’anglès i practicar-ne la pronunciació. Si trobem un trosset que
ens agrada, el grabarem amb anglès. Encara que només sigui una frase!

Propostes en moviment i construcció per adaptar a cada cas concret.

 Plàstica: Caixa per el Disc-Pen. Farem una caixa bonica amb la tècnica corresponent
on poder guardar el Disc-Pen final i el fulletó explicatiu!

Matemàtiques: Els números del Disc-Pen.Treballem les matemàtiques segons el grup
i el nivell. Podem treballar ondes sonores i Hertz, podem treballar els temps, hores,
segons, etc. Podem treballar € i problemes matemàtics com ara número de còpies,
gastos, beneficis, etc.Podem fer-ne el Pressupost, dividir-ne els gastos, número de
visualitzacions, etc

Castellà: Com l’Anglès, traducció i adaptació.

Català: Correcció de la lletra de la cançó, anotem totes les lletres, en preparem un
fulletó explicatiu amb fotografies per cada grup bombolla, etc.

Música: Podem fer moltíssimes coses! Afinació, Pràctica, Creació, Instruments, Cant
Grupal, Història de la Rumba, d’altres estils musicals, Posada en escena, etc.

Socials: Història de la música, grups importants al Segle XX, música i societat, etc.

Biologia: Animals que canten i fan música, diferents anatomies, diferents Regnes.
Treballar la música en l’ecosistema, importància de l'oïda per l’evolució, etc.

Concurs de la Portada - Dibuix, Fotografia, etc.- Qui vulgui pot participar, amb un
dibuix per la portada o amb un dibuix per el grup bombolla.



PER SABER-NE MÉS
elsacinventoradejocs@gmail.com

IG: elsac_inventoradejocs

670.86.52.96 Eloi - 627.14.84.20 Marc
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