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Aprèn a navegar per la web i
comença a fer glosa a l'escola, a
l'institut, a l'esplai o on tu vulguis!
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Què pots trobar a la web?
Al menú superior el primer que hi trobes és la GLOSATECA. Aquí és on
podràs trobar tots els recursos, activitats didàctiques i programacions.

Dins de l’apartat de RECURSOS hi ha molts materials sobre la glosa i les
diferents melodies que s'utilitzen alhora que pots cercar per:
Tipus de recurs (Descripció melodia, partitures, vídeos,...)
Mètrica (Sèptimes, quartetes, ,...)
Melodies (corrandes de Beget, garrotín,...)
Cicle Educatiu (Adults, Primària, Secundària...)
Territoris d’on son (Menorca, País Valencià, Principat...)
Dins de l'apartat d' ACTIVITATS DIDÀCTIQUES hi ha les activitats que pots fer
a l'escola o institut i les pots cercar per:
Objectius (Rima, Mètrica, Melodia,...)
Cicle Educatiu
Melodies
Territoris
Durada (De 15 a 30 minuts, Entre 30 minuts i una hora...)
Dins de l'apartat de PROGRAMACIONS hi ha les programacions didàctiques
sobre la glosa i les pots cercar per:
Cicle Educatiu
Melodies
Territoris
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Què pots trobar a la web?
Si tornem a la barra superior, en segon lloc hi ha l'AGENDA. A l’agenda hi
trobaràs els tallers o esdeveniments que s’organitzen sobre la glosa en
l'àmbit educatiu.

A continuació, hi ha l'apartat d' ACTUALITAT. Aquí hi trobaràs ressenyes
d’esdeveniments, articles, publicacions... l’actualitat de la glosa en l’àmbit
educatiu.

Les ressenyes o articles que hi ha en aquest apartat les podeu compartir
per correu o per les xarxes de Facebook, Twitter i Whatsapp. Només cal fer
clic a l'icona!
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Seguidament, dins de l’apartat de LA GLOSA hi trobem 4 blocs.

Què. Petita explicació sobre què és la glosa i un mapa amb
explicacions de les diferents melodies segons el territori d'on són
originàries.
Qui i on. Mapa amb les escoles, instituts i altres equipaments on s’han
fet o es fa glosa. Pots col·laborar-hi emplenant el formulari.
Com. Apartat teòric sobre els elements per fer una glosa (mètrica, rima,
melodia...), l'acompanyament instrumental, els formats, la figura de la
ponicana, el jurat i "la recepta" per fer gloses.
Per què. Una presentació sobre les raons per fer glosa a l'educació
(beneficis, competències...)
Per últim, dins l'apartat d' EDUGLOSA hi trobareu tres blocs.

Qui som Eduglosa. Petita descripció del Projecte.
Participa. Hi trobareu un formulari per col·laborar amb nosaltres
penjant-hi activitats.
Contactar amb nosaltres. Contacte per si voleu informació, tallers de
curta i llarga durada, assessoraments a docents, formació d’adults,
xerrades...
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Per on començo?
Vols aprendre a improvisar? Vols ensenyar als teus
alumnes com s'improvisa?
El primer què has de fer és coneixer la realitat de la glosa. Com?
Pots anar a l'apartat Què és la Glosa on hi tens una petita explicació i una
presentació (Prezi) amb les tonades que més s'utilitzen arreu dels Països
Catalans, on hi trobaras vídeos, articles i enllaços interessants!
Pots mirar el documental Glosadors a l'apartat de Recursos-Vídeos que et
posarà en òrbita amb aquest món de la cançó improvisada.
Pots fer una ullada al Manual d'iniciació a la Glosa de l'apartat de
recursos - àudios que et servirà com a introducció.

Per fer una glosa has de conèixer i practicar al voltant de 4 EIXOS.

1

LA RIMA

En una quarteta normalment rimem els versos parells ( - A - A)
És important que dominem la rima, per això a l’apartat d’activitats hi ha
una categoria anomenada objectiu/rima que agrupa totes les activitats
per treballar-la. A l’apartat La glosa/com es glosa/elements per fer una
glosa podeu trobar més informació sobre la rima. També podeu trobar-hi
activitats al Manual d’inicació a la glosa i al Corrandescola.
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Per on començo?
2

LA MELODIA

Una de les melodies més fàcils per començar són els garrotins!
El garrotín és una melodia on el text s'estructura en forma de quarteta on
rimen consonantment el 2n i 4t vers. A l’apartat de Recursos podeu
trobar el vídeo de la melodia, la partitura amb els acords, i un vídeo que
us ensenya com acompanyar-lo amb la guitarra. A l’apartat de
Descripció de melodies hi trobareu la història, l'explicació de la tonada,
l'estructura, els cantadors històrics, el moment actual, articles i enllaços
destacats i més vídeos. A la categoria d’àudios hi podeu trobar una base
de garrotin per improvisar. Per últim, a l’apartat d’activitats podreu trobar
dintre de la categoria objectiu/melodia un seguit d’activitats per treballar
la melodia.
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LA MÈTRICA

Cada vers de la quarteta o glosa ha de tenir 7 síl·labes.
En català comptem fins a la última síl·laba tònica.
Hem d’aconseguir el domini del vers heptasil·làbic, ja que normalment
totes les melodies que us proposem tenen aquesta mètrica. Per fer-ho, a
l’apartat d’activitats hi ha una categoria anomenada objectiu/mètrica que
agrupa totes les activitats per treballar-la. A l’apartat La glosa/com es
glosa/elements per fer una glosa podeu trobar més informació sobre la
mètrica. També al Manual d’inicació a la glosa o al Corrandescola.
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4

LA IDEA

Saber estructurar la idea en una estrofa és el més important.
A l’apartat de com es glosa- recepta per fer una glosa s'explica quin és
el procediment habitual per crear una glosa. Primer s’ha de pensar bé què
vols dir, i un cop tingueu la idea cal començar a construir la quarteta de
baix cap a dalt. És a dir, pensa l’últim vers o dos últims. Tenint present la
rima d’aquest vers elabora el segon. I després, farceixes el primer i el tercer
vers perquè tot plegat tingui sentit.
La idea és el més important, per això cal treballar molt la creació d’idees. A
l’apartat d’Activitats hi podreu trobar una categoria anomenada creació
d’idees. També al Manual d’inicació a la glosa i al Corrandescola.

Com ho faig amb els alumnes?
Un cop practicats aquests 4 eixos, gaudeix de la glosa i fes que els teus
alumnes la practiquin a l'escola! Per començar-te a plantejar com
preparar-te les classes et recomanem que facis una ullada a l'apartat de
les programacions.

Consells pràctics
1. Si no tens instruments, fes servir les bases instrumentals.
2. Utilitza els vídeos de les melodies com a model melòdic.
3. Intenta que a cada sessió hi hagi activitats de diferents tipus (rima,
mètrica, melodia i creació d'idees)
4. Fomenta el respecte i l'escolta activa a l'aula per crear un bon clima.
5. Busca els suport d'altres companys d'equip.
6. Intenta trobar un objectiu final (mostra de glosa, combat, presentació
d'un espectacle, trobada amb altres centres o col·lectius...)

