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Ja estem en estiu i cal descansar, jugar, 
carregar les piles, gaudir de xicotetes 

coses que tenim al món...
 

Una d'elles és la música. Amb aquest 
diari vull proposar-te activitats 

lúdiques, per a gaudir de l'estiu amb 
amics, al carrer i d'una manera vivencial.

 
Espere veure els vostres diaris amb 

  el recull de totes les vivències musicals 
dels vostres estius al tornar de les

vacances. 
 

                                                         Dav�� Cub���
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Els videoclips que més

m'agraden
Es��i� di�� de ca�� 
ba����da el vi����li�
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Construïsc un instrument

Dib���a el te� in��r����t 
c�e�� am� ma����al� de

re���l���e. 
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Construïsc un instrument
Ex��ic� ací co� l'ha� fe� pa� pe� pa�
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La meua cançó
Es��i� la te��

ca�çó a le� líni��.
Tra����l/a, te��

3 pàgi���
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Has completat el diari?

Jo també 
he gaudit 
d'un estiu 

musical

Si ha� co��l���� 
to� el di���,

re���l� 
la te�� me���l�



Si t'ha agradat el diari i vols accedir a

més materials segueix-nos a

www.lacaixetamusical.com

I també a les xarxes socials

Recorda compartir per a que més gent es puga assabentar 


