
 

Hola estimats participants i famílies de Sons de Barri. 

Com ja sabeu estarem un temps a casa i això significa que no ens podrem veure per 

fer música  tots junts. Però això no és motiu perquè ens oblidem de tot el que hem 

fet fins ara . Per aquest motiu hem pensat en compartir-vos alguns recursos perquè 

no us oblideu de tot el que heu après fins ara ni de nosaltres . Abans de res, per poder 

utilitzar tot això, heu de seguir una sèrie de normes:  

1. Abans de repassar tot això, heu de fer cada dia els DEURES que us han enviat els 

vostres professors.  

2. Llegiu bé tots els apartats d’aquesta guia per saber el que podeu fer durant el vostre 

temps lliure (quan ja hagueu fet les tasques escolars i de casa).  

3. Dedicau una estoneta durant aquests dies a mirar els vídeos que us han fet i compartit 

amb molt . Teniu les lletres de les cançons.  

4. Avisau als vostres companys de Sons de Barri  

5. Recordau que us podeu descarregar al mòbil l’aplicació de KONVOKO. Així 

rebreu totes les novetats de Sons de Barri.  

Començam…  

 Atenció alumnes de Sons de Barri!  

 

Heu d’escriure una història...  

 

És temps de creativitat. Heu de fer un relat/història per unir les 4 cançons que farem al Concert 

d’orquestra de Sons de Barri. 

 

Els títols de les cançons són: 

● Show time! (Ara toca l’espectacle!) 

● Worm dance (Ball de cucs) 

● Chicken on a fencepost (Pollastre damunt el pal de la tanca) 

● Let’s rock! (Ara toca fer rock!) 

 



 
Això són les instruccions del repte… 

1) Llegir els títols de les cançons i escoltar-les al canal d'orquestra de Sons de Barri 

de Youtube 

2) Imaginar una història on apareguin els títols de les cançons, podeu canviar l’ordre. Per 

exemple, que la història comenci pels cucs i acabi amb un espectacle. 

IMPORTANT!!!!! A la història hi ha d’haver els 4 títols. 

3) Ara et toca escriure la història. Aquest conte que t’has imaginat l’has d’escriure. 

4) Un cop hagis escrit la història, la pots compartir amb nosaltres enviant-la al següent 

correu electrònic: ealemanyg@santjosepobrer.es 

 

EL MILLOR CONTE SERÀ LA HISTÒRIA QUE NARRAREM AL CONCERT  

Els vostres professors de Sons de Barri han creat un canal de youtube que es diu Sons de 

Barri. Allà podreu trobar alguns vídeos que us aniran compartint.  

Com puc veure els vídeos?  

1. Clicau/pitjau damunt aquest enllaç de color blau (des de l’ordinador  o el mòbil 

) www.youtube.com/ 

2. Un cop hagueu clicat damunt l’enllaç de color blau, anireu a una pàgina web que és 

el canal de Sons de Barri, on hi trobareu les cançons d’orquestra i cant coral. Quines 

són? 

 

- Vídeos de violí i cello: (Show Time! Violins; Escala Re Rock! Cellos 2; Show Time! 

Cellos. Anirem pujant més vídeos de cançons que ja sabeu i cançons noves. 

- Cançons de cant coral: (Pluf Tizen (Bergen); Param Param (Bergen); Mare Nostrum 

(Bergen); Dodili (Bergen). Les lletres les teniu abaix.  

 

REPERTORI SONS DE BARRI 2019-2020 

Dodi li: 
 

Dodi li vani lo Haroe Bashoshanim. (2) 
 

Mizot ola Min Haminbar, Mizot ola. 
M’kuteret Mor U’lvona, Mor U’lvona. 

Dodi li vani lo Haroe Bashoshanim. (2) 
Libavtini Achoti kala Libavtini kala. (2) 
Dodi li vani lo Haroe Bashoshanim. (2) 

 
Uri tsafon Uvoi Teiman. 

Dodi li vani lo Haroe Bashoshanim. (3) 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtABk9i6VhUM6uEXf3wDnK32hthmbM-l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtABk9i6VhUM6uEXf3wDnK32hthmbM-l
https://www.youtube.com/channel/UCknUEMfuBazb16JP2QU7tnQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtABk9i6VhUM6uEXf3wDnK32hthmbM-l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtABk9i6VhWXfEjtWv3iU_gr0gJpEifa


 
 

Mare Nostrum: 
 

-Syrtos Rhodou: 
 

Misevo ke ta matia mu dakrizun lipimena. (2) 
Ah patrida muglikia dakrizun lipimena 

Ah patrida muglikia poso  s’agapo vathia. 
La, la ra, la ra, la la…… 

 
-Jana erdhi viti i ri: 

 
Jana erdhi viti i ri sa jam i gëzuar! 

Por si un ë çdo fëmije, pret për ta festuar! 
Jana erdhi viti i ri sa jam i gëzuar! 

Por si un ë çdo fëmije, pret për ta festuar! 
Bora zbardhi ter përtej, fusha edhe male, 

Viti i Ri do të na gjej me këng ë me vale. (2) 
 

-A ya zain: 
 

A ya zain a ya zain a ya zain  el à gibeen 
Ya ward ya ward Imfatah bain il basateen. (2) 

Dururu, dururu… 
A ya zain a ya zain a ya zaina ya zain! 

 
 

Param param: 

 
Param param khanbet dinar. 
Param param dinar mdauar. 

Param param ua mchat lesug. 
Param para mua chrat sifseri. 
Param param meg’or menteli. 

Param param… param param… (3) 
 
 

Pluf Tizen: 

 
Pluf tizen tizen 

Sammaniyi maouzen 
Tismin tis am mamin' 
Sardin' a kaoukaou 
Sardin' a kaoukaou. 

 
Lai, lai lara, lai, lai lai lai lara… 

 
 

Koce Berberot: 
 

Koce berberot calgacijata. Koce berberot meraklijata. 
Koce, koce ne jadi rasol no meso, hej! 



 
Koce, koce ne jadi grav so pastrma. 

Koce, koce ne jadi rasol no meso, hej! 
Koce, koce ne jadi grav so pastrma. 

 
Koce mi jadi guska pecena. Guska pecena na sis vrtena. 

Guska, guska pecena na sis vrtena, hej! 
Suvo groze slata guska poleta ho! 

Guska, guska pecena na sis vrtena, hej! 
Suvo groze slata guska poleta ho! 

 

 

EXTRA! 
 

Estam cercant ajuda per la pàgina web que crearem més endavant de Sons de Barri. Ens 
agradaria que aportessis el teu granet d’arena en la construcció d’aquesta pàgina. Per això, 
si t’animes i tens temps, ens agradaria que contestis aquestes preguntes i ens les enviïs al 
següent correu electrònic: aobrador@santjosepobrer.es:  
 

- Com et dius?  
- Com et descriuries a algú a qui no et coneix (la teva manera de ser)?  
- Quant de temps fa que participes a Sons de Barri? 
- Què és per tu Sons de Barri? Què significa per tu?  

 
Gràcies per la teva col·laboració i molts d’ànims!  
 
 

 
 
 
 
 

Ana, Elsa, Rosa, Toni, Llorenç i Aina 

 
 

mailto:aobrador@santjosepobrer.es

