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INTRODUCCIÓ	  

PROCÉS	  

 Desenvolupar	  la	  coordinació	  psico-‐motriu,	  el	  sen@t	  del	  ritme	  i	  la	  crea@vitat.	  

 Experimentar	   i	   prendre	   consciència	   teòrica	   i	   pràc@ca	   de	   la	   polimetria	   a	   través	   de	  
l’audició,	   la	   percussió	   corporal,	   la	   lectura	   de	   par@tures	   i	   musicogrames,	   el	   cant	   i	   els	  
instruments	  Orff.	  

  Treballar	  patrons	  i	  exercicis	  rítmics	  complexos	  de	  coordinació	  entre	  les	  mans,	  els	  peus,	  
la	   veu	   i	   explorar	   seqüències	   rítmiques	   amb	   les	   tècniques	   de	   phasing,	   addi+ve	   rhythm,	  
rhythm	   blocks,	   el	   treball	   rítmic	   en	   el	   temps	   i	   en	   el	   contratemps	   (onbeat	   &	   o9eat),	   la	  
polirítmia,	  la	  polimetria	  i	  pols	  creuat	  (cross	  pulse).	  

 Suscitar	  la	  inquietud	  de	  l'alumnat	  envers	  la	  lecto-‐escriptura	  musical.	  

 Potenciar	  un	  treball	  d’obertura	  a	  altres	  arts	  per	  tal	  de	  donar	  eines	  per	  a	  una	  visió	  més	  
crí@ca	  i	  crea@va	  de	  les	  arts	  i	  del	  món	  que	  ens	  envolta.	  

 Observar	  i	  iden@ficar	  caracterís@ques	  comunes	  en	  diferents	  arts.	  

CONCLUSIONS	  
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A	   par@r	   de	   l’observació,	   l’anàlisi	   i	   la	   creació	  de	  musicogrames	  polimètrics	   sobre	   la	  música	  de	   Saturn	  de	  The	  Planets	  de	  Gustav	  Holst	   i	   el	   quadre	  Friso	   Stoclet	  de	  Gustav	  Klimt	   i	   la	  
interpretació	  d’aquests	  mitjançant	  el	  sistema	  de	  percussió	  corporal	  ideat	  per	  Keith	  Terry	  podrem	  captar	  de	  manera	  ac@va,	  par@cipa@va	  i	  comprensible	  el	  llenguatge	  comú	  dels	  autors:	  
patrons	  rítmics	  complexos,	  la	  polirítmia,	  la	  polimetria,	  addi+ve	  rhythm,	  rhythm	  blocks,	  phasing,	  el	  treball	  rítmic	  en	  el	  temps	  i	  en	  el	  contratemps	  i	  pols	  creuat	  (cross	  pulse).	  	  

Cal	  donar	  importància	  a	  les	  sensacions	  que	  generen	  aquests	  conceptes	  rítmics	  durant	  la	  seva	  interpretació,	  ja	  que	  d’aquesta	  manera,	  l’enfoc	  sobre	  l’aspecte	  cogni@u	  i	  emocional	  de	  
l’alumne	  serà	  primordial:	  la	  pràc@ca	  i	  l’audició	  seran	  més	  gra@ficants	  i	  s’ob@ndran	  millors	  resultats.	  	  

Amb	  la	  creació	  de	  musicogrames,	  u@litzant	  elements	  visuals,	  i	  obres	  d’art	  podem	  facilitar	  la	  comprensió	  musical.	  Adaptar	  els	  coneixements	  i	  conceptes	  musicals	  a	  altres	  arts	  i	  viceversa	  
ajudarà	  als	  alumnes	  a	  interacturar	  de	  diferents	  maneres	  amb	  les	  moltes	  i	  variades	  formes	  de	  representacions	  arls@ques.	  En	  ac@vitats	  posteriors	  pot	  interessant	  i	  de	  gran	  ajuda	  que	  
l'alumnat	  busqui	  en	  el	  seu	  entorn	  habitual	  figures	  i	  objectes	  els	  quals	  puguin	  ser	  interpretats	  com	  a	  musicogrames,	  pe@tes	  par@tures	  que	  els	  serviran	  per	  a	  plasmar	  els	  coneixements	  i	  
experiències	  viscudes	  en	  altres	  arts.	  

El	  pensament	  musical	  igual	  que	  els	  altres	  @pus	  de	  pensaments	  són	  producte	  de	  les	  experiències	  viscudes	  durant	  el	  procés	  d’aprenentatge,	  de	  la	  interacció	  con@nuada	  i	  del	  gaudir	  de	  
les	  diferents	  representacions	  arls@ques.	  Aquest	  guarda	  una	  estreta	  relació	  amb	  el	  grau	  de	  coneixement	  que	  tenim	  sobre	  quelcom;	  el	  llenguatge	  que	  coneixem,	  aquell	  que	  hem	  après	  a	  
buscar,	  iden@ficar	  i	  reconèixer	  ens	  aporta	  un	  valor	  afegit	  a	  la	  nostra	  percepció,	  al	  pensament	  i	  sen@r	  musical.	  	  

OBJECTIUS	  

Una	  de	  les	  caracterís@ques	  més	  rellevants	  del	  treball	  de	  Terry	  és	  el	  sistema	  de	  percussió	  
corporal	  i	  mapació	  del	  cos.	  Aquest	  permet	  sistema@tzar	  blocs	  rítmics	  de	  diferent	  nombre	  
de	  pulsacions	  ordenades	  de	  l’1	  al	  9,	  on	  cada	  bloc	  rep	  un	  número	  que	  guarda	  relació	  amb	  
la	  posició	  del	  cop	  final	  de	  cada	  patró.	  	  

Fragment	  de	  Saturn,	  the	  Bringer	  of	  Old	  Age.	  The	  Planets	  Op.32	  de	  Gustav	  Holst.	  

Quadre	  Friso	  Stoclet	  de	  Gustav	  Klimt	  

Audició	  de	  Saturn,	  the	  Bringer	  of	  Old	  Age	  de	  l’obra	  The	  Planets	  Op.32	  de	  Gustav	  Holst.	  	  

Observar	  que	  la	  par@tura	  està	  escrita	  en	  compàs	  de	  6/4,	  però	  s’hi	  poden	  veure	  cèl·∙lules	  
rítmiques	  corresponents	  a	  altres	  compassos:	  4/4	  i	  5/4.	  

Establir	   un	   diàleg	   amb	   l'alumnat	   per	   esbrinar	   els	   grups	   rítmics	   que	   composen	   aquest	  
fragment	  i	  iden@ficar	  la	  mètrica	  interna	  de	  cada	  grup.	  	  

Relacionar	  cadascun	  d’aquest	  grups	  amb	  el	  conjunt	  d’instruments	  que	  ho	  interpreta.	  

Interpretar	  els	  grups	  amb	  cant	  i	  instruments	  Orff.	  

Crear	  el	  musicograma	  tenint	  en	  compte	  els	  grups	  rítmics	  iden@ficats.	  

Interpretar	  amb	  percussió	  corporal	  el	  musicograma.	  	  

Observar	  el	  quadre	  de	  Friso	  Stoclet	  de	  Gustav	  Klimt.	  

Crear	   un	   esquema	   lògic-‐matemà@c	   basant-‐nos	   amb	   l’estructura	   i	   proporcions	   internes	  
del	  quadre.	  

Crear	  un	  musicograma	  a	  par@r	  de	  les	  proporcions	  i	  estructura	  internes	  de	  l’obra.	  

Interpretar	  amb	  percussió	  corporal	  el	  musicograma.	  	  
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