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TALLER DE RAP AMB MISSATGE 
 

Introducció: 

El hip hop ha sigut històricament una música crítica. Ha nascut a les clases més baixes i 

sempre ha tingut un esperit lluitador cap a les injusticies de la societat. En canvi, una gran 

majoria d’artistes d’aquest estil parlen quasi sempre del seu ego: de que són els millors/es, de 

quants diners tenen i de que ningú pot superar-los. 

A més, allò més conegut de la cultura del hip hop pels adolescents són quasi sempre les 

“batallas de gallos”, una competició on dos rapers competixen per vore qui dixa pitjo a l’altre 

amb les seues rimes. 

Per tot açò, veiem que és necessari visibilitzar el rap que té un missatge més enllà del ego, el 

rap amb contingut rebel, que denuncia les injusticies socials o que fins i tot ens ajuda a ser 

millors persones.  

Hem volgut posar aquesta ferramenta al servei dels més joves i els resultats estan sent més 

que gratificants. 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  



www.pooljazz.com 

Contacte: 
pooljazzjam@gmail.com 

+34 646 239 477 

Sobre el taller: 

Aquest taller està pensat per a una sessió d’una hora i mitja amb un grup de 5 a 10 alumnes, 

encara que es podria adaptar i fer-ho més llarg o més curt. 

Els continguts del taller son: 

1. Presentació dels monitors amb música en directe. Improvisació de rap amb el nom dels 

alumnes. 

2. Pase de videoclip de la banda Pool Jazz per a motivar als alumnes. 

3. Selecció de tema i pluja d’idees. 

4. Escrivim la lletra del rap. 

5. Inventem una melodia i una lletra per l’estribillo. 

6. Aprenem com es crea una base musical amb una aplicació per a mòbil i quins elements 

musicals la composen. 

7. Gravació d’audio. 

8. Gravació de vídeo: primers plànols, balls, recursos, dramatitzacions... 

 

Objectius d’aprenentatge: 
 Valorar la feina dels músics tant a 

nivell creatiu com interpretatiu. 
 Valorar la feina dels tècnics de so i de 

vídeo. 
 Reflexionar sobre el tema escollit. 
 Escriure una lletra amb ritme i rima. 
 Entonar una melodia amb lletra. 
 Entendre el funcionament de la 

creació d’una base musical per 
capes. 

 Aprendre a diferenciar els conceptes: 
ritme, armonia i melodia. 

 Fer un primer contacte amb un 
programa de gravació i edició d’audio. 

 Gravar vídeo amb un telèfon mòbil i 
amb la major qualitat possible. 

 Conéixer diferents tipus de plànols 
cinematogràfics i gravar-los. 

 

Valors: 
 Treball en equip. 
 Aprendre a aprendre. 
 Missatge (cada vegada elegim un). 
 Respecte. 
 Cura del material. 
 Gaudir amb l’aprenentatge. 
 Esperit crític. 
 Creativitat. 

 

 

Click per a vore els vídeos: 
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