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INTRODUCCIÓ 

Cal adreçar una guia didàctica als professors? 

La resposta a la pregunta ens sembla clara: sí, per diverses raons.  

Sí, perquè l’activitat de preparació amb els alumnes esdevingui una 
activitat plena, a partir del coneixement d’allò que es va a veure. L’anada 

al teatre serà d’una altra manera si el professorat ha pogut fer-se seva 
l’activitat i transmetre la il·lusió i la motivació per veure l’espectacle a 

partir del coneixement previ d’una sèrie d’aspectes. 

Sí, per poder adaptar l’activitat a la diversitat d’alumnes a partir dels 

suggeriments de treball que la guia proposa. La diversitat de l’aula es 
correspon amb la diversitat de propostes que us presentem: volgudament 

obertes per tal que tothom pugui trobar-hi el nivell que és capaç de 
seguir.  

Sí, per tal de contribuir activament a l’assoliment dels objectius 

curriculars. Per mitjà de les propostes d’abans, durant i després de la 
sessió, treballar d’altres punts de vista objectius de llengua i literatura, de 

llenguatge teatral, continguts musicals, d’expressió plàstica, 
d’escenografia, d’il·luminació, aspectes que no sempre apareixen 

formulats d’aquesta forma en els llibres de text. 

Per a què pot servir proposar un treball didàctic d’un contingut teatral? 

Per aprofitar la màgia de l’escenari i convertir-la en recurs educatiu, 
relacionat amb el currículum. 

Aquesta guia pretén, precisament, proposar uns suggeriments i unes 
activitats que permetin vincular els llenguatges cultural i artístic amb 

l’educatiu d’una manera rigorosa però també lúdica. 

La creativitat, l’emotivitat, l’empatia… són valors imprescindibles per a 

l’educació integral de les persones. Ara bé, des de quin contingut escolar 
cal treballar-les? 

L’escenari és una ficció, una finestra, un mirall, un aparador en el qual la 

paraula, la música, el gest... adquireixen vida, significat i materialització. 
És un espai de síntesi on la literatura, la història, l’economia, l’ètica, 

l’estètica... deixen de ser “continguts curriculars” per esdevenir 
“personatges”, “històries de vida”, realitats que, aprofitades 

convenientment, faran més significatius els aprenentatges, aportant-hi el 
valor afegit d’unes estratègies imaginatives que facilitin la comprensió de 

la realitat. 

Estarem d’acord que, socialment, calen adults capaços de produir, 

difondre o, simplement, consumir cultura amb racionalitat i criteri. Cal, 
doncs, un treball lent i sistemàtic basat en el desenvolupament 

d’estratègies didàctiques adients. 

Aquesta és, si més no, la voluntat educativa que inspira aquesta guia. 
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PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE 

 

Flow! és un crit de llibertat basat en fets reals i recull ritmes i versos que 

ens expliquen un viatge personal al món del hip hop.  

L’origen d’aquesta història ens fa viatjar als sectors marginals dels Estats 

Units, a uns ambients on no esperaríem veure néixer cap fenomen cultural 
o artístic revolucionari: Els barris perifèrics de les grans ciutats. Tanmateix 

aquest fenomen explota lluny de les acadèmies, lluny dels museus, 
escoles de música i lluny de les institucions, contradient la idea que cal ser 

erudit per fer art o que cal ser ric i invertir molt per ser algú.  

És fascinant com aquest moviment s’ha escampat com la pólvora, arribant 

a ser un dels majors factors d’influència en disciplines artístiques com la 
música, la rima o el ball. Amb aquest espectacle es busca que la cultura 

hip hop segueixi essent una eina per a tothom que la vulgui utilitzar: una 
arma d’apoderament i de lliure expressió. El paper que hi juga 

l’espectador és molt important. També es pretén sensibilitzar el públic 

perquè pugui escoltar el missatge que porta el hip hop en totes les seves 
formes.  

Les eines que utilitza l’artista per explicar aquesta història són justament 
els elements artístics que el hip hop va reinventar. En aquest cas, la 

música i especialment la tècnica del beatbox.  

 

“Tombar murs amb un crit.  

Marcar un nou ritme.  

Això és hip hop per a mi. 

I aquesta és la meva història”.  

 

My (Hip Hop Story), de Pulmon Beatbox.  
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LA COMPANYIA 

Pulmon Beatbox - Creador i intèrpret  

Dani Lleonart, conegut com a Pulmon Beatbox, és a dia d’avui un dels 

màxims exponents del beatbox nacional. Va descobrir el human beatbox 
als carrers de Barcelona quan tenia quinze anys. La passió que sentia per 

aquesta disciplina el va portar a fer-ne una forma de vida.  

El 2010 comença la seva trajectòria professional amb la idea fixa de 

portar aquesta disciplina de carrer als escenaris.  

El 2016, el mític raper Rapsusklei el va veure actuar en directe a una 

presó i en acabar va proposar-li que l’acompanyés a la seva propera gira. 

La gira Origami va fer 40 actuacions per les principals ciutats d’Espanya i 
Mèxic durant el 2017.  

El mateix any, Pulmon es va convertir en campió de la batalla d’Espanya, 
classificant-se per al cinquè Campionat Mundial de Beatbox, el 2018. Va 

arribar a quarts de final, quedant entre el top 8 mundial de la seva 
categoria.  

Ha participat també al Top 8 Mundial de Loopstation, Beatbox Battle World 
Champs 2018.  

Ha estat guanyador del Boss Loop Contest Iberica 2011, la Lormont 
Beatbox Battle 2018 (França), Campió d’Espanya de Beatbox 2017 

(categoria loopstation) al Showman Award de la Spanish Beatbox Battle 
2017 i guardonat amb la Millor gira del 2017 - Origami Tour Rapsusklei.  
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EL REPERTORI 

 

 

- Intro Beatbox (Seven Nation Army ) 

- Harlem Shake 
 

- Rapper’s Delight 
 

- Cançó dels Low cost brothers 
 

- El Puchi Cachi 
 

- Hip Hop Mashup 
 

- Solo Beatbox Final 
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EL BEATBOOX VIST PER UN ARTISTA 

 

Charles Stitch Wong 
 

Què és Beatboxing? 

 
El beatboxing (o b-boxing o beat boxing) és l’art d’utilitzar la boca per 

crear i imitar diferents tipus de sorolls i sons. Agrupant aquests sons en la 

seqüència adequada, crea un ritme. És una forma d’art relativament nova, 
i amb el pas del temps, el beatbox ha evolucionat des d’efectes sonors 

més aviat humans fins a produir sons el menys humans possible.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara tot va des de les trompetes, fins als ritmes de tambor, gats, grills,... 
només cal trobar quelcom creatiu i atrevit per a executar aquests sons. 

Podeu utilitzar els llavis, les dents, la llengua, la gola, el nas i fins i tot les 
mans per imitar els sons de l’instrument musical que esteu intentant 

crear. En aquest temps i època, els beatboxers han estat utilitzant la veu 
humana per crear els sons més bojos mai produïts i estan pressionant 

constantment els límits, perquè els seus oponents de tot el món creïn 
cada cop més sons. Beatboxers com Rahzel són famosos per poder batre i 

cantar al mateix temps. És una forma d’imitació vocal sense restriccions al 
gènere de la música. 

 
I no s’atura aquí. Alguns beatboxers formen equips de dos o tres 

membres per produir música que trenqui, més enllà dels límits fisiològics 
de tenir una sola boca. 

 

 

 

https://charlesstitchwong.com/
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L’evolució del Beatboxing 

 

Podem veure com va evolucionar el beatboxing al llarg dels anys. 
Beatboxers com Doug E Fresh, que es diu ell mateix el primer beatbox 

humà, se sap que va ser un dels pioners de la forma art. Al seu dia, el 
beatboxing sonava més aviat humà, i si tancaves els ulls, encara podríem 

dir que ho feia un humà. Un altre pioner, Buffy, també és famós per la 

seva respiració per dins i per la tècnica del beatboxing. A continuació, els 
Beatboxers van procedir a imitar els sons giratoris rascant i el beatboxer 

Mr Scratch és molt famós per ser hàbil en rascades vocals. Kenny 
Muhammad, l’intèrpret de la “Wind Wind Technique”, va ser pioner en un 

dels sons més importants en el beatboxing: el K Inward, que és un so 
enganxós que es fa respirant als pulmons. Un beatboxer que domini 

aquest so serà capaç de de crear sons continuats, sense pauses, al igual 

que un bateria ja que crea so fins i tot en el moment d’agafar aire. 

 

Les notes generacions de beatboxers, com Alem i Reeps One, van 

continuar portant la torxa, creant el camí a seguir per fer ritmes tècnics 
ràpids (ritmes que van tenir molts èxits dins d'un compàs de música 

determinat. Per exemple, per a qualsevol càlcul batejat per minut (digueu, 
120), el beatboxer que podria incloure un nombre més elevat de sons per 

compàs es considera el beatboxer més tècnic). El beatboxer Dave Crowe 
utilitza una gran quantitat de sons electrònics per crear Dubstep, que es 

caracteritza per uns sons de baixos ràpids i estructurats a una velocitat 
d’uns 70-80 bpm. De manera més comercial (a les pel·lícules), el 

beatboxing també es va veure a Pitch Perfect i Pitch Perfect 2. 
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La pràctica no es perfecciona 

 

Al beatboxing, com en qualsevol altra tècnica, la pràctica per si sol no et 

fa avançar. Cal practicar sempre, amb disciplina. Practicar el que és dolent 
us donarà resultats dolents de manera permanent, mentre que la pràctica 

de les coses correctes us donarà resultats adequats. 

 

Per tant, és important fer dues 

coses: 1) Registreu-ho tot, per 
exemple escrivint en un quadern i 

enregistrant-vos. L’auto-escolta és 
crucial per a l’excelència. I 2) Buscar 

un professor o un entrenador capaç 
de guiar-vos, pas a pas, sobre com 

es produeixen els sons a la boca. 
Tant si esteu entrenant per lluitar a 

la propera convenció de Beatbox de 
Singapur, com si apreneu a 

combatre el beatbox per divertir-
vos, és important trobar un bon 

mentor que us permeti passar per 

un curs de beatbox.  

 

 

 

 

El Beatboxing i la Vocal Percussion són iguals? 

 
 

Hem llegit articles, debatent les següents opinions: 
 

1) La percussió vocal és el mateix que el beatboxing, però amb sons de 
bateria més precisos. 

 
2) El Beatboxing té més sons que la percussió vocal, però tendeix a 

comprometre la precisió dels sons. 

 
3) La percussió vocal és una forma més madura de beatboxing, sense 

caputxes, pantalons baggy,… 
 

Les 3 visualitzacions anteriors són incorrectes i falses, i us vaig a explicar 
perquè. 

 



 

11 

 
 

 

Mite 1: Els percussionistes vocals tenen sons més precisos que els 

beatboxers. 

 

És absurd classificar els beatboxers i les percussions vocals basant-se en 

la precisió del so. És com si estiguéssiu “classificant” un “beatboxer” si els 
vostres sons són inexactes i un “percussió” vocal a mesura que els vostres 

sons són cada cop més precisos. Aleshores, quin és l'estàndard 
universalment acceptable per al nombre exacte de sons precisos que heu 

de tenir a l'arsenal abans de "pujar un rang" per convertir-vos en 
percussionista vocal? És tan absurd pensar així… Els Beatboxers que, a 

l’altra cara de la moneda, afirmen que els beatboxers tenen sons més 
precisos que els percussionistes vocals, tampoc no l’encerten. 

 

Mite 2: el Beatboxing té més sons que la 

percussió vocal, però tendeix a 
comprometre la precisió dels sons. 

Algunes persones també pensen que els 
Beatboxers tenen més efectes sonors, 

però són menys precisos que els 

percussionistes vocals. També és fals. 
Aquest és el mateix principi que el 

primer punt: no podeu classificar el 
beatboxing i la percussió vocal en dues 

files diferents. La qualitat i quantitat que 
sona la tria un percussionista vocal. 

Igualment ho fan els beatboxers. Mai no 
es tracta de quants sons coneixeu sinó 

de com els utilitzeu. 

 

Això també és fals. Vol dir que tots comencem com a beatboxers 
immadurs i, a mesura que canviem el vestit, passem gradualment a la 

categoria de percussionistes vocals. És absurd. 
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Per saber la veritat, mireu l’origen de les paraules: 

 

Percussionista vocal: algú que utilitza vocals per fer sorolls de 
percussió. 

 

Beatbox: Originalment, era una màquina de tambor electrònica que 

semblava una caixa usada per produir i seqüenciar ritmes. Un Beat 

Beatbox humà és aquell que produeix tots aquests sorolls de tambor amb 
la boca. 

 

Es pot afirmar que el Beatboxing és una forma de percussió vocal. Hi ha 

beatboxers amb sons exactes i inexactes, i percussionistes vocals amb 
sons exactes i inexactes. 

 

Hi ha beatboxers que s’entrenen per fer un munt de sons, i alguns que 

continuen enganxats als 3 sons bàsics. Igualment passa amb els 
percussionistes vocals. 

 

I per últim, hi ha beatboxers madurs i immadurs, i percussionistes vocals 

madurs i immadurs. 

 

El Beatboxing no és un espectacle només per a joves i adolescents. Una 

idea errònia comuna és que el beatboxing és fort, sorollós i només és 
adequat per a la generació més jove. 
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COMPETÈNCIES I CONTINGUTS PEDAGÒGICS CLAU 

 

La competència, després de la capacitat a l’edat infantil, aglutina 

coneixements, habilitats i actituds. 

Les competències que anem assolint al llarg de l’aprenentatge, en 
l’Educació Primària, en l’àmbit escolar, familiar i social, esdevenen l’eina 

clau per ser adults amb capacitat evolutiva. Influiran en la nostra gestió 
de la vida, com a persones adultes, en tots els espais, laboral, familiar i 

social, en tant que individus pertanyents a una societat global i 
comunitària. Interioritzar aquesta dimensió prèviament per a l’assoliment 

satisfactori de les competències dels infants i joves que es descriuen en el 
programa d’educació, en les diferents dimensions, sota un enfoc 

transversal, i en l’àmbit artístic especialment, és el que ens ocupa en 

aquesta guia didàctica. 

 

 

Les competències bàsiques de l’àmbit artístic i continguts clau que 

proposem per a treballar amb aquesta guia didàctica es detallen a 
continuació: 

 

Dimensió percepció, comprensió i valoració: 

 

* Percebre de manera conscient elements subtils i complexos de l’entorn 

visual i sonor i relacionar-los 

Continguts clau: Escoltar música amb arrels originàries d’altres llocs. 
Escoltar i observar la interpretació dels músics i conèixer una forma 

diferent de crear música, a partir de la veu i els efectes de so. 

 

*Utilitzar i combinar els elements dels llenguatges artístics i diferents 
estratègies per comprendre i valorar una producció artística. 

Continguts clau: Conèixer les capacitats sonores de la veu. Reconèixer 
diferents formes de crear so i música. Identificar els instruments que imita 

i quins efectes de so usa. 

 

*Identificar i valorar els elements del patrimoni artística català, europeu i 

universal i establir-hi relacions. 

Continguts clau: La posada en escena d’un concert d’aquestes 

característiques. Conèixer altres realitats culturals d’arrel i reconèixer 
tradicions de diferents indrets del món. 
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*Observar i participar en l’exposició dels arguments per valorar 
manifestacions artístiques contemporànies, esbrinant la funció de l’obra 

artística i relacionant el desig i el missatge de l’artista amb les pròpies 
vivències. 

Continguts clau: Possibilitat de fer preguntes als artistes i generar debat. 

Treball de canvi d’impressions a l’aula. 

 

Dimensió interpretació i producció: 

 

*Utilitzar elements complexos del llenguatge musical, seguir un 

procediment i tenir recursos per crear una producció artística. 

Continguts clau: treballar tots els elements percebuts al concert, la 

instrumentació tan creativa, la posada en escena, el repertori,... Fer 
dinàmiques a l’aula. 

 

*Expressar-se i comunicar-se a través de la música. 

Continguts clau: Provar i experimentar amb la pròpia veu. 

 

Dimensió imaginació i creativitat: 

 

*Improvisar i crear a través de la música, el cos i la instrumentació. 

Continguts clau: treballar tècniques d’improvisació i creativitat a l’aula, 
basades en la representació artística, utilitzant el moviment i fent 

Beatboxin.  
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PROPOSTES DE TREBALL 

 

Abans de l’espectacle 
 

 Primer de tot estarà bé que abans de l’espectacle plantegem a l’aula 

uns quants temes relacionats amb el concert que aniran a veure. 
Podem parlar del lloc on es farà, en aquest cas un Auditori o Teatre. 

Podem fer-los participar també demanant en quin tipus de llocs es 
fan concerts, si ells han anat a algun, a on els agrada més, quin 

tipus de música. Cal deixar clar també quin és el comportament que 
s’espera d’ells: que escoltin amb atenció, que participin si se'ls ho 

demana, que aplaudeixin si els agrada, que entrin i surtin del lloc 
del concert amb ordre i respecte. 

 
 

 Tot seguit, és important que els parlem de l’origen del Beatbox, 
entès com una de les disciplines del Hip-hop, moviment cultural 

nascut al sud del Bronx i al barri de Harlem a la ciutat de Nova York 
i que ràpidament es va desenvolupar a tota la geografia mundial, 

sobretot dins les grans ciutats. Aquest moviment engloba diferents 

disciplines, i aquí comença aquesta activitat: Creem 3 grups 
diferents a l’aula per fer una feina de recerca. Repartim les 

principals disciplines del Hip-hop: Música (Rap, Beatbox), dansa 
(Breaking) i arts visuals (graffiti). Per les xarxes trobaran infinitat 

d’informació així com exemples de cada disciplina. Serà interessant 
posar en comú aquesta informació, a través d’un mural, un web o 

blog o una presentació tipus PowerPoint o prezi. 
 

 
 Un dels instruments que més imita el Beatbox és la bateria, per això 

és important, abans de provar de crear música amb el Beatbox, 
conèixer les parts d’aquest instrument i els seus sons. Una forma 

molt visual i còmoda de conèixer i escoltar les parts de la bateria és 
a traves d’aquest web Virtualdrumming. Hi veuran i escoltaran cada 

part de l’instrument per separat. 

 
 

 Un cop coneguin ja els instruments, podem explicar i entendre el 
trasllat de cada part de la bateria al món fonètic, per poder imitar 

els sons amb la boca i fer el beatbox. Fonèticament, el més usual és 
utilitzar la síl·laba “Pum” per a fer el bombo, “pa” “ka” “ta” per la 

caixa, i “txit” “xi” per a fer els diferents plats o el charles (hi-hat).  
 

 
 

https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-drums.html
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Per fer aquesta activitat, podem tornar a crear grups per treballar 
un ritme de bateria col·lectivament: un grup fa el so del bombo, un 

altre el de la caixa, i un altre el dels plats (també hi-hat). Més 
endavant es poden crear més grups (timbales, plats, efectes, 

scracht,…).  

 
Us proposem un seguit de ritmes senzills, que es poden anar 

complicant i desenvolupant. Si teniu algun alumne de bateria o 
percussió a l’aula, aprofiteu-lo. 

 
La nota fa seria el so del bombo (pum), la nota do el so de la caixa 

(pa), el fa agut amb les creus seria el so del charles (txit, so curt), i 
el la agut el dels plats (tisssh, so mes llarg). 

 
Un cop col·lectivament aconseguim interpretar un ritme de bateria, 

ara caldria analitzar com s’ho fa un sol intèrpret de Beatbox per 
reproduir una partitura com les anteriors. És evident que l’intèrpret 

de beatbox fa només un so cada vegada, per tant, davant d’un 
ritme de bateria haurà d’optar per triar un so, el més important, 

quan es trobi amb dos sons que haurien de sonar a l’hora.  

 
 

 En aquesta activitat treballarem amb les mateixes partitures de 
l’anterior, però ara, haurem de decidir quin instrument fem sonar 

cada cop. D’entrada, la caixa i el bombo son els més importants i 
sempre han de sonar (pocs cops sonen els dos alhora). De manera, 

que un Beatbox, per reproduir el primer ritme deixaria de fer el so 
dels plats, (charles), (el fa agut a la partitura), i només faria el so 

aquest quan no hi hagués so de bombo o caixa. Fonèticament 
sonaria: Pum-xit-pa-xit-pum-pum-pa-xit. Rítmicament totes anirien 

a la mateixa velocitat, són corxeres. Així doncs, ara ja podeu provar 
de traslladar els altres ritmes de bateria a Beatbox! 
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 També és important valorar el vessant social d’aquesta música. 

Sovint els cantants de rap usen les seves lletres per reivindicar-se o 
queixar-se socialment i políticament. Per això, cal veure l’entorn 

sociopolític on es desenvolupa i quines demandes més comunes fan 

les seves lletres, pensant que és un moviment ja transversal a la 
nostra societat, i que va néixer en un entorn de la gent de color de 

les grans ciutats. Per tant, podem emparentar directament aquesta 
cultura a la de la música afroamericana.  

 
Podem repassar a l’aula què coneixen d’aquesta cultura d’origen 

africana dins la música, i repassar tots els estils. En podem citar uns 
quants perquè els treballeu, però n’hi ha molts més: Segle XIX: 

espirituals negres, el blues, el gospel, el ragtime. Segle XX: el New 
Orleans o dixieland, el jazz, el swing i les grans bigbands, el be-bop, 

el hard-bop, el soul, rock’n’roll, el funky, el reggae, el heavy, la 
música disco, i finalment, el hip-hop. 

 
 

 L’activitat consistiria en cercar lletres dels estils musicals esmentats 

en el darrer paràgraf (música d’origen afroamericà) que fos 
reivindicativa, sobretot pel que fa al tema xenòfob i racial. No 

oblidem que els negres afroamericans, patidors, de segles, en la 
seva pell, de maltractaments, han utilitzat sovint la música per 

reivindicar els seus drets i anhels socials. exemples: Evony and 
Ivory de Paul McCartney i Stevie Wonder, Strange Fruit de Billie 

Holiday, Four women the Nina Simone. 
 

 
 Un altre activitat que us proposem té a veure amb el ritme i amb la 

literatura. Perquè el rap funcioni bé, les estrofes normalment estan 
ordenades amb un número concret de síl·labes així com amb uns 

accents determinats. Tot això enllaça amb el ritme musical, ja que 
cada síl·laba correspon a una nota o valor concret. Igual que amb la 

majoria de música cantada, la mètrica i la forma són importants. Per 

això, suggerim un petit anàlisi de lletres de Rapers. Podeu trobar 
infinitats de lletres per les xarxes, moltes en anglès: com aquest 

exit d’EMINEM, però també en podeu trobar de rapers en castellà 
(tema “Rap español” del rapar Nach) i fins i tot en català. Per 

exemple, del grup Slips podeu analitzar aquest rap: 
California(morenito) lletra Podeu fer també escolta del tema: 

California(morenito) música 
 

 
 

 

https://www.azlyrics.com/lyrics/paulmccartney/ebonyandivory.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/paulmccartney/ebonyandivory.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/billieholiday/strangefruit.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/billieholiday/strangefruit.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/ninasimone/fourwomen.html
https://genius.com/Eminem-stan-lyrics
https://genius.com/Eminem-stan-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=Gh_CP4NDhNM
https://www.viasona.cat/grup/slips/sexi-flash-funk/california-morenito
https://www.youtube.com/watch?v=N4pfpMCci70
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Després de l’espectacle 

 

 Com esperem sigui habitual a l’aula, després d’un concert, és 
interessant crear una mica de debat a classe sobre què els ha 

semblat l’espectacle, què els ha sorprès més, què els ha agradat 
més, o menys, si s’ha portat tothom bé. És bo suscitar esperit crític 

entre els joves, parlar si sonava tot bé, si s’entenia bé, si el 

repertori els ha agradat i el troben adient, què han trobat a faltar, 
què els  sobrava, si ha estat llarg, curt, intens, avorrit,… 

 
 

 Us suggerim una activitat relacionada amb la geografia. Pensem que 
és important que els joves situïn i coneguin els orígens d’aquest estil 

de música. I per fer això, ens podem ajudar de mapes per tal de 
visualitzar la geografia històrica d’aquest gènere. A partir d’aquest 

mapa, (Mapa de l’unesco sobre l’esclavitud de Àfrica a Amèrica) 
podrem entendre com va arribar la música africana a arrelar 

pràcticament en tot Amèrica, i la seva evolució posterior. 
 

 
 Com hem comentat anteriorment, la dansa, en aquest cas, el 

Breakdance, forma part del moviment del Hip-Hop i té també moltes 

arrels africanes, encara que al llarg del temps, igual que passa amb 
la música, rep moltes influències. Us deixem un enllaç a una web 

sobre l’evolució de la dansa . L’activitat consisteix en buscar 
exemples (vídeos de youtube, etc.) de les diferents danses que han 

precedit i ajudat a l’arribada del Breakdance. 
 

 
 L’intèrpret de Beatbox normalment s’ajuda de la tecnologia per 

manipular la seva veu, que és captada a través del micròfon. Aquest 
so, un cop captat pel micròfon, arriba a la taula de so i la mateixa 

taula o altres aparells connectats a aquesta taula afegeixen efectes 
tecnològicament (normalment digitalment), tot i que hi ha efectes 

que també funcionen de forma analògica. Tot seguit, us anomenem 
els efectes més importants i animeu als vostres estudiants, 

individualment o per grups, a cercar informació de cada efecte: 

   
Ecualitzador (EQ) 

Loop Station 
Octavadors 

Reverbs 
       Chorus 

http://www.emersonkent.com/map_archive/slave_trade_world_map_6_1400_1900_all.htm
https://sites.google.com/a/bsd48.org/angiemtproject/home/journal-entries/gettingstarteddanceandmusicevolution
https://sites.google.com/a/bsd48.org/angiemtproject/home/journal-entries/gettingstarteddanceandmusicevolution
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 Us proposem una activitat molt divertida, que els alumnes creïn els 
seus propis raps, també individualment o per grups. Es tracta de 

posar-se a escriure el rap ( millor acoteu la forma, podeu aprofitar 
qualsevol de les formes dels versos que estudieu a literatura) i el 

tema. Un cop tinguin la lletra, els caldrà buscar una base per rapejar 
a sobre (internet n’està ple: bases 1, bases 2, bases 3) i, si 

l’activitat és en grup, una part farà el ritme en Beatbox i l’altra part 
rapejarà.  

 
 

 El Graffiti és l’altre gènere artístic, en aquest cas visual, del Hip-
Hop. Podem documentar-nos en aquest web (en anglès) sobre la 

història i evolució del Graffiti. o aquest interessant Prezi: The 

Evolution of Graffiti. Serà molt interessant fer un treball de camp i 
que els alumnes busquin graffitis pels voltants de casa seva o de 

l’institut i en facin fotos. Podem crear un mural, o un blog, i debatre 
i opinar sobre què els semblen els graffitis que han aconseguit. 

 

 

WEBGRAFIA 

En relació a la Companyia: 

 

Web   

Facebook      

Instagram 

Twitter 

Soundcloud (Música)   

Vídeos 

+ Vídeos  

https://develoopers.es/instrumentales-gratis/
https://freebeats.io/royalty-free-rap-beats
https://soundcloud.com/freehiphopbeatsforyou
https://www.canvasdesign.co.uk/blog/2016/10/the-history-of-graffiti
https://prezi.com/eyvh3i6ch178/the-evolution-of-graffiti/
https://prezi.com/eyvh3i6ch178/the-evolution-of-graffiti/
http://www.pulmonbeatbox.com/
https://www.facebook.com/pulmonmusic/
https://www.instagram.com/pulmonbeatbox/
https://twitter.com/PulmonBeatbox
https://soundcloud.com/pulmon-beatbox/footchinko-3
http://www.pulmonbeatbox.com/sample-page/videos/
https://www.youtube.com/channel/UCVlowO8cw2sPuVFb2KVmQng

