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25+10!
Aquest curs 2022/2023 estem de doble celebració: La cantata infantil La fàbrica de colors
compleix 10 anys, i Ut farà 25 anys d'història!
Han estat 25 anys plens d'il·lusions, dificultats, esforços i alegries, amb un objectiu constant:
aportar projectes per aprendre fent música, des de l'experiència en primera persona, des
de l'emoció, el repte i el gaudi. Perquè estem convençuts que la música ha de ser un element
essencial en l'educació, capaç de posar els alumnes de qualsevol edat en el centre del procés
d’aprenentatge, com a protagonistes absoluts de l'acció musical i educativa.
D’aquest convenciment va sorgir La fàbrica de colors, per mostrar que els més petits de
l'escola també poden protagonitzar un gran concert. Fa 10 anys va començar com un
projecte amb les escoles d'Horta-Guinardó; avui dia milers i milers de nens i nenes d'arreu de
Catalunya i les Illes Balears han pintat de música el món amb aquesta cantata.
Aquest i 3 projectes més conformen un programa continu de cantates des de P5 fins a ESO,
amb 3 cantates per a Educació Infantil i Primària (de participació gratuïta per a l’alumnat),
més una 4a cantata exclusiva de Secundària, Veus d’aigua.
Hi destaca la més nova d’elles, Hoka hey! La cançó del bosc: una cantata per a Cicle
Mitjà i Superior de Primària que narra les aventures de 3 nois indis nord-americans per salvar
el bosc dels seus avantpassats. Els alumnes no només prepararan l’obra colze a colze amb el
compositor i l’escriptor del conte -mitjançant un blog comunitari-, sinó que també la
interpretaran juntament amb ells en un impactant concert final!
Paral·lelament, us oferim els trepidants Tallers de Percussió Corporal en una sola sessió,
que realitzem al vostre propi centre educatiu en el dia i hora que més us convingui.
Amb un centenar de tallers i 12 concerts al Teatre Poliorama de la Rambla de Barcelona,
protagonitzats per 3.500 alumnes i més de 70 músics, aquest 2022/2023 serà una gran
celebració amb el millor dels regals d’aniversari:

fer música junts!
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INFANTIL - P5

E. PRIMÀRIA
Cicle Inicial
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VEUS D’AIGUA

TALLERS DE PERCUSSIÓ

* Els TALLERS DE PERCUSSIÓ CORPORAL estan oberts a tot Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Formació per a Adults

Més informació, materials de mostra i inscripcions a partir del 21/6 a les 9h
a www.utmusica.cat i al web del PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars

www.utmusica.cat projectes@utmusica.com

@utmusica

25 anys fent música junts
Ut és una entitat sense ànim de lucre que des de 1998 desenvolupa projectes col·lectius amb
l’objectiu de promoure la música i el fer música en tots els àmbits educatius i socials.
Som membres del Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona i del Projecte Educatiu de
Ciutat. Els nostres Projectes Educatius han estat reconeguts amb el Segell de Qualitat
Educativa per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Uns projectes únics
Cada curs milers d’infants i joves de tot el país participen als nostres tallers i cantates de
composició pròpia. Són projectes que cobreixen tots els nivells des de P5 fins a Batxillerat,
oferint un programa continuat per a l’aprenentatge i el gaudi de fer música conjuntament.
Treballem amb compositors, instrumentistes, pedagogs, actors, escriptors, il·lustradors,
coreògrafs, etc. per treure tot el suc pedagògic i artístic a cada projecte.
Dissenyem i componem expressament cada projecte en funció de les edats a què es dirigeix i
atenent al seu potencial transversal: ja sigui entre diferents àrees, com entre diversos nivells i
cicles, i fins i tot entre l'educació general i l'ensenyament musical, amb agrupacions
instrumentals obertes expressament formades per a cada projecte.

No us faltarà de res
Produïm i editem els nostres propis materials musicals, pedagògics i didàctics per tal que
cada proposta sigui un veritable projecte d’aprenentatge a l’aula i a casa: contes il·lustrats,
àudios, vídeos tutorials, karaokes, guies tècniques, dossiers pedagògics, materials didàctics, etc.

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 21 DE JUNY DE 2022 A LES 9h
a www.utmusica.cat i al web del PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars

PREUS

PAGAMENT

DEVOLUCIONS

Les cantates d'Educació Infantil i Primària són activitats gratuïtes per a
l'alumnat. La participació en elles només comporta una quota única de 64€ per cada
grup classe en concepte de materials, formació del professorat, seguiment i gestió.
La cantata d'Educació Secundària Veus d'aigua té un cost de 8,50€ per alumne.
Entrades als concerts per al públic familiar: a partir de 4€ i fins a 9€ (segons zona) / A
Veus d'aigua les entrades tenen un preu reduït de 4€ a 5€.
Els Tallers de Percussió Corporal als propis centres tenen un cost de 8,50€ per alumne,
o, per sessions amb menys de 45 alumnes, 385€ per sessió, amb interessants
descomptes si programeu més d’una sessió.
Un cop feta la reserva, disposeu d’un termini de 15 dies en el cas de les cantates
d’Infantil i Primària, i de 30 dies en el cas de Veus d’aigua i dels Tallers, per fer l’ingrés
corresponent. Les inscripcions fetes a l’estiu tenen com a termini el 19 de setembre.
Les reserves no pagades dins del termini passaran a ser automàticament anul·lades.
A la cantata d'Educació Secundària Veus d'aigua i als Tallers de Percussió Corporal
teniu l’opció de repartir l’import en dos pagaments: el 70% els 30 dies posteriors a la
reserva, i el 30% restant un mes abans de l'activitat.
Cal ingressar l’import per totes les places reservades a la inscripció.
No es faran devolucions en cas de cancel·lar alguna o totes les places reservades: us
demanem que feu una previsió com més ajustada millor del nombre d'alumnes a
inscriure (posteriorment podreu augmentar-ne les places, si n'hi ha de disponibles).
IMPORTANT: Si un cop començat el curs s'hagués de suspendre algun projecte per
causes de força major, Ut Música oferirà una data alternativa o procedirà a la
devolució de l'import corresponent a la part del projecte no realitzada fins aleshores.

EDUCACIÓ INFANTIL P5 / 1r i 2n de PRIMÀRIA / EE

La fàbrica

d e c o lo r s
10
anys!
La cantata infantil que ha donat la volta al país!
A PARTIR DEL CONTE HOMÒNIM DE JOAN ENRIC CASTELLVÍ

Hi va haver un temps en què els colors i les coses anaven cadascun pel seu compte.
Segons el dia, una mateixa cosa podia ser verda, groga... o transparent. Ningú no
s'aclaria, fins que va aparèixer La Fàbrica de Colors!
Una obra única, escrita expressament per esdevenir el projecte final d’Educació
Infantil (o un projecte conjunt amb Cicle Inicial), que des de 2014 han cantat milers
de nens i nenes arreu de Catalunya i les Illes Balears.
Veniu amb els petits de l’escola a protagonitzar un gran concert acompanyats per
l'Orquestra Infantil de Barcelona i seguirem pintant de música el món!

ACTIVITAT GRATUÏTA PER A L’ALUMNAT PARTICIPANT
64€ per grup classe en concepte de materials, formació, seguiment i gestió
30 MAIG 9,45h-11,45h/ 1 JUNY 9,45h/ 2 JUNY 9,45h-11,45h-15,30h

TEATRE POLIORAMA Rambla dels estudis 115 (Barcelona)
amb l'

DURADA: 1h 30’ (col·locació, assaig i concert)
TREBALL DE PREPARACIÓ A L’AULA: de gener a juny

Orquestra Infantil

CONCERT OBERT ALS FAMILIARS / ENTRADES de 4€ a 9€

DE BARCELONA

NO CAL QUE SIGUEU ESPECIALISTES DE MÚSICA PER PREPARAR L’OBRA!
ÀUDIOS DE LES CANÇONS

2 SESSIONS DE FORMACIÓ

VÍDEOS TUTORIALS

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT DURANT

POWERPOINTS I KARAOKES

ELS MESOS DE PREPARACIÓ

CONTE, IL·LUSTRACIONS I GUIA TÈCNICA

ACCÉS D’ALUMNES I FAMÍLIES ALS MATERIALS

PROPOSTES DIDÀCTIQUES TRANSVERSALS

MUSICALS I DIDÀCTICS VIA WEB

MÉS INFORMACIÓ, MATERIALS DE MOSTRA I INSCRIPCIONS A
www.utmusica.cat I AL WEB DEL PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars

DE 1r a 4t de PRIMÀRIA

ANATOMIA MUSICAL PER A COR I ORQUESTRA INFANTILS

6a EDICIÓ

Redescobrim el nostre cos tot fent una de les millors coses que podem fer
amb ell: cantar plegats!
Acompanyats per la secció de grans de l'Orquestra Infantil de Barcelona, els vostres
alumnes escenificaran una divertidíssima classe d’anatomia... musical!, dirigida pel
propi compositor de l’obra en el paper d'estrambòtic professor.
A través de 6 cançons recorrerem el nostre cos en un gran concert en què no faltarà
la percussió corporal, coreografies, disfresses, el públic cantant... i fins i tot un rap!

ACTIVITAT GRATUÏTA PER A L’ALUMNAT PARTICIPANT
64€ per grup classe en concepte de materials, formació, seguiment i gestió

31 MAIG 2023 amb 3 torns: 9,45h-12h-15,30h
TEATRE POLIORAMA Rambla dels estudis 115 (Barcelona)
amb l'

DURADA: 1h 45’ (col·locació, assaig i concert)
TREBALL DE PREPARACIÓ A L’AULA: de novembre a juny

Orquestra Infantil

DE BARCELONA

CONCERT OBERT ALS FAMILIARS / ENTRADES de 4€ a 9€

ÀUDIOS DE LES CANÇONS

2 SESSIONS DE FORMACIÓ

VÍDEOS TUTORIALS I KARAOKES

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT DURANT

NARRACIÓ I IL·LUSTRACIONS

ELS MESOS DE PREPARACIÓ

GUIA TÈCNICA

ACCÉS D’ALUMNES I FAMÍLIES ALS MATERIALS

PROPOSTES DIDÀCTIQUES TRANSVERSALS

MUSICALS I DIDÀCTICS VIA WEB

MÉS INFORMACIÓ, MATERIALS DE MOSTRA I INSCRIPCIONS A
www.utmusica.cat I AL WEB DEL PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars

LA CANTATA CONJUNTA DE

!

CICLE MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA

Hoka hey

Q

La cançó del bosc
3a
EDICIÓ

UN PROJECTE CONJUNT AMB L’ESCRIPTOR GUILLEM SALA

Els alumnes de 3r a 6è protagonitzaran un emocionant concert dirigits pel compositor
de l’obra i amb el propi escriptor com a narrador: HOKA HEY!, una expressió dels
indis lakota que significa Endavant! Som-hi! i que dóna títol a aquesta cantata escrita
a 4 mans per Guillem Sala i Sergi Salinas.
Cantarem junts la lluita de 3 nens indis per defensar el bosc de la cobdícia dels
homes blancs: una aventura que esdevé un coratjós al·legat a favor del respecte a la
natura, a tots els éssers que hi vivim i a tots els pobles que l’habitem.
I al llarg del curs desenvoluparem un blog conjuntament amb els autors, per
parlar directament amb ells i compartir-hi materials, descobertes i molt més!

ACTIVITAT GRATUÏTA PER A L’ALUMNAT PARTICIPANT
64€ per grup classe en concepte de materials, formació, seguiment i gestió

1 JUNY 2023 amb 2 torns: 11,45h-15,30h
TEATRE POLIORAMA Rambla dels estudis 115 (Barcelona)
amb

>

DURADA: 2h (col·locació, assaig i concert)

EL PROJECTIL

TREBALL DE PREPARACIÓ A L’AULA: de novembre a juny

Ensemble Jove
de Projectes Educatius

CONCERT OBERT ALS FAMILIARS / ENTRADES de 4€ a 9€

ÀUDIOS DE LES CANÇONS

2 SESSIONS DE FORMACIÓ

CONTE ORIGINAL DE GUILLEM SALA

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT DURANT

BLOG COMPARTIT AMB ELS AUTORS

ELS MESOS DE PREPARACIÓ

VÍDEOS TUTORIALS I KARAOKES

ACCÉS D’ALUMNES I FAMÍLIES ALS MATERIALS

GUIA TÈCNICA

MUSICALS I DIDÀCTICS VIA WEB

MÉS INFORMACIÓ, MATERIALS DE MOSTRA I INSCRIPCIONS A
www.utmusica.cat I AL WEB DEL PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars

VEUS D’AIGUA
LA CANTATA EXCLUSIVA DE SECUNDÀRIA
al voltant de la Barcelona històrica

7a
EDICIÓ

Un recorregut musical per les llegendes de 5 fonts històriques de Ciutat Vella de
Barcelona, amb el que els alumnes descobriran la capacitat expressiva de la
seva pròpia veu i la potència emocional del cant coral, protagonitzant un gran
concert juntament amb 10 magnífics músics joves.
Un projecte musical en exclusiva per a Educació Secundària.

FONT DE SANTA MARIA DEL MAR / FONT DE LA CASA DE LA CONVALESCÈNCIA /
BROLLADOR DE LA CATEDRAL / FONT DE SANT JUST / FONT DE SANTA EULÀLIA

QUOTA: 8,50€ / ALUMNE
en concepte de materials, formació, seguiment i gestió

SESSIÓ ÚNICA: 30 MAIG 2023 a les 15,30h
TEATRE POLIORAMA Rambla dels estudis 115 (Barcelona)
amb

>

DURADA: 1h 45’ (col·locació, assaig i concert)

EL PROJECTIL

TREBALL DE PREPARACIÓ A L’AULA: de gener a juny

Ensemble Jove
de Projectes Educatius

CONCERT OBERT ALS FAMILIARS / ENTRADES: 4€-5€

ÀUDIOS DE LES CANÇONS

2 SESSIONS DE FORMACIÓ

VÍDEOS TUTORIALS

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT DURANT

GUIA TÈCNICA

ELS MESOS DE PREPARACIÓ

ITINERARI DE DESCOBERTA DE LES FONTS

ACCÉS D’ALUMNES I FAMÍLIES ALS MATERIALS

DOSSIER D’AMPLIACIÓ INFORMATIVA

MUSICALS I DIDÀCTICS VIA WEB

MÉS INFORMACIÓ, MATERIALS DE MOSTRA I INSCRIPCIONS A
www.utmusica.cat I AL WEB DEL PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars

Primària / ESO / BAT / Cicles / Adults

TALLERS DE

TALLERS AL VOSTRE PROPI CENTRE
DE 1r A 6è DE PRIMÀRIA / ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS / FORMACIÓ PER A ADULTS

Mans, cames, pit, panxa, dits, cara... seran les eines per treballar col·lectivament
diferents patrons rítmics que ballarem amb músiques actuals.
Aquests trepidants tallers d'una sola sessió al vostre propi centre us descobriran
una nova forma d'expressar-vos de manera rítmica i creativa, alhora que
desenvolupem l'autoestima, l'empatia i la cohesió grupal.
TALLERS A CÀRREC D'ANNA LLOMBART I SANTI SERRATOSA
Especialistes en Percussió Corporal amb una dilatada experiència formativa

GRUPS REDUÏTS AMB UN MÀXIM DE 60 ALUMNES
Sessions d’1h adaptades a cada grup i nivell
De dilluns a divendres en l'horari que us convingui
des del 21 de novembre de 2022 fins a final de curs
Els tallers es podran realitzar a una sala diàfana (gimnàs o similar) o al pati

SESSIONS A PARTIR DE 45 ALUMNES:
8,50€ per alumne / 8€ per alumne si reserveu 2 sessions el mateix dia
SESSIONS PER A MENYS DE 45 ALUMNES:
Preu fix de 385€ per sessió / 360€ si reserveu 2 sessions el mateix dia

VÍDEOS TUTORIALS

1 SESSIÓ DE FORMACIÓ

AMB TIMBRES I PATRONS BÀSICS

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT DURANT

per treballar abans i després a l’aula

ELS MESOS DE PREPARACIÓ

MÉS INFORMACIÓ, MATERIALS DE MOSTRA I INSCRIPCIONS A
www.utmusica.cat I AL WEB DEL PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars

L'emoció de
FER MÚSICA
junts!
Més informació, materials de mostra i inscripcions
a partir del 21/06/2022 a les 9h
a www.utmusica.cat
i al web del PAE www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars
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