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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

o al hashtag #diarimusicalestiu 
 

                                                         David Cubedo



Els videoclips que més

m'agraden
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Escriu dins de cada 
bafarada el videoclip
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Construïsc un instrument

Dibuixa el teu instrument 
creat amb materials de

reciclatge. 



Construïsc un instrument
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Explica ací com l'has fet pas per pas
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La meua cançó
Escriu la teua

cançó a les línies.
Tranquil/a, tens

3 pàgines
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La meua cançó
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La meua cançó



Playlist

Nom de la cançó Grup  o Artista
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Escriu en aquestes línies les cançons que més estàs escoltant aquest
estiu

Àlbum
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Nom de la cançó Grup  o Artista Àlbum



Concert d'una orquestra

Enganxa ací
la foto de

l'orquestra que
has vist

actuar en
directe 
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En quina localitat has vist l'orquestra?................................................................

Com es diu l'orquestra?............................................................................................
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Actuació d'una xaranga

Enganxa ací
la foto de la
xaranga que

has vist
actuar en
directe 

En quina localitat has vist la xaranga?................................................................

Com es diu la xaranga?............................................................................................
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Actuació de dansa

Enganxa ací
la foto de la

dansa que has
vist actuar en

directe 

En quina localitat has vist la dansa?................................................................
Com es diu la companyia de dansa?......................................................................



La meua dansa

Dibuixa els
passos de la
dansa en els
requadres

Com es diu la dansa?................................................................
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Quina cançó és la que sona per a ballar?........................................................



La meua dansa
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Percu Corporal
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Dibuixa els
moviments de  
la percu en les

diferents
parts del cos
als requadres
o enganxa els
adhesius de la

pàgina de
darrere
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Percu Corporal
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Adhesius percu corporal
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Adhesius percu corporal



www.lacaixetamusical.com

Adhesius percu corporal
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Has completat el diari?

Si has completat 
tot el diari,

retalla 
la teua medalla

Jo també 
he gaudit 
d'un estiu 

musical



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 
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