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MÚSICA 1r ESO 

 
PROJECTE 3 - Animalari secret 
 
Desxifra els animals musicals 
 

 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
Des de sempre, l’ésser humà i els animals han mantingut una 

relació molt estreta i han establert vincles de diferent mena; no 

és estrany, doncs, que músics de totes les èpoques s’hagin 

inspirat en les bèsties i els sons que emeten. Per tant, els 

protagonistes d’aquest projecte seran els animals i la música, 

però abans hauràs de desxifrar alguns codis secrets. 
 

Amb aquest projecte: 
 

● Utilitzaràs mètodes de creació de codis secrets. 

● Descobriràs música inspirada en animals i la donaràs a conèixer. 

 

 

 

QUÈ HAS DE FER PER TENIR ÈXIT EN AQUEST 

PROJECTE? 

 
Per fer un bon projecte hauràs de: 
 

● Conèixer i usar alguns mètodes de creació de codis 

secrets. 

● Buscar músiques inspirades en animals. 

 
 
PRODUCTE FINAL 
 
El producte final consisteix en una presentació que fareu 

individualment. A cada diapositiva hi escriuràs el títol d’una obra 

inspirada en un dels animals xifrats en clau, inseriràs un àudio o un 

vídeo d’aquesta obra com a exemple sonor i escriuràs el cognom del 

compositor encriptat, de la mateixa forma en què has trobat xifrat el 

nom de l’animal. 

http://www.stjosep.com/
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QUÈ FAREM? 
 
 

Sessió 1 
 
Desxifrar noms 
d’animals 
 

Quin codi? 
 
Coneixerem alguns mètodes de xifrat i desxifrarem els 
noms d’animals proposats. 
Per a dur a terme aquesta sessió és important fer la fitxa 
Material de l’alumnat que trobareu a la pg. 4 d’aquest 
document. 
 

Sessió 2 
 
Buscar la música 
inspirada en animals. 

Animals a la música? 
 
Buscarem les obres musicals instrumentals inspirades en 
els animals desxifrats (escolliu-ne 3 de la llista)  i una 
obra d’un altre animal que no estigui a la llista. 
 

Sessió 3 
 
Preparació de la 
presentació 

A qui se li acut? 
 
Xifrarem el cognom del compositor amb el mateix mètode 
de xifrat que el del nom de l’animal i preparem la 
presentació. 
 

Sessió 4 
 
Presentació 

 
Enviarem la nostra presentació al correu electrònic de la 
nostra professora. 
 

 
 

http://www.stjosep.com/
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LA PRESENTACIÓ 
 
- Per poder fer la presentació podeu utilitzar Power Point o Prezi. 

 

- La presentació ha de tenir una portada on hi consti: Projecte 3 – Animalari secret – Nom i 

cognom de l’alumne. 
 

- A la segona diapositiva heu d’inserir el solucionari de la desencriptació de la llista 

d’animals que us hem proposat a la fitxa de Material alumnat. 
 

- Recordeu que heu d’escollir tres animals de la llista, i cada un d’ells es presenta  en una 

diapositiva. A cada diapositiva heu d’inserir: 

 

● Imatge de l’animal. 

● El títol de l’obra inspirada en l’animal. 

● Un àudio o vídeo de l’obra. 

● El cognom del compositor xifrat amb el mateix mètode que heu fet servir per al nom 

de l’animal. 

Per a l’última diapositiva de la vinyeta, busqueu la música inspirada en un animal que no 

estigui a la llista, inseriu-ne el títol, un àudio o vídeo de l’obra i el cognom del compositor 

xifrat amb un dels mètodes que heu utilitzat en aquest projecte. 

http://www.stjosep.com/
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MATERIAL DE L’ALUMNAT  -   Sessió 1 

 

 
Cognoms: ……………………….……………….............……… Nom: ………………………… 
 
Curs: ………………..  
 

 

 A la pàgina web següent trobaràs diferents mètodes de xifrat en clau: 
 

https://es.wikihow.com/crear-códigos-y-cifrados-secretos 
 

 

 Seguint els mètodes d’aquesta pàgina, desxifra els noms dels animals següents: 
 

1. esa (mètode revers) 

2. gbeghtn (mètode reflex) 

3. GSLGHRT (mètode de rotació amb flextes) Pista: data de la mort de Bach. 

4. canpagurpu (argot) 

5. atiurt 

6. pvtar 

7. NTVQ 

8. gatpa 

9. loynissor 

10. obevabg 

11. CJLMSJS 

12. aparapanyapa 

13. xiadragnall 

14. bpryyf 

15. ECJDA 

 
 
A partir del cinquè animal es repeteix la seqüència (mètode revers, reflex, etc..)per a la resta 
de noms d’animals codificats.  
 
Hauràs de trobar a la pàgina web els mètodes d’encriptament per desxifrar els animals 
esmentats i escriure’ls al costat dels que estan en clau. 

http://www.stjosep.com/
https://es.wikihow.com/crear-c%C3%B3digos-y-cifrados-secretos
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RECOMANACIONS PER TREBALLAR 

 

El projecte es desenvolupa en quatre sessions, com hem fet amb els altres 2 projectes a 

classe (1a i 2a avaluació) 

Distribuïu-vos la feina per sessions, seguint el calendari: 
 

setmana del 23 al 27 de març   1a i 2a sessió 

setmana del 30 març al 3 abril  3a i 4a sessió 

 

El dia d’entrega de la presentació és el divendres 3 d’abril . Teniu temps fins les 17:00h. 

 

La presentació l’heu d’enviar al correu electrònic de la vostra professora, 

 

fcps.montse.urgell@stjosep.com 

 

fcps.montse.aranda@stjosep.com 

 

Recordeu que per qualsevol dubte ens podeu escriure un correu electrònic! 

 

Ànims i bona feina! 

 

http://www.stjosep.com/
mailto:fcps.montse.urgell@stjosep.com
mailto:fcps.montse.aranda@stjosep.com

