
BATUCADA RECICLADA
Reciclem amb molt de RRRitme!

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS

• Fer una experiència d’economia circular –   
   reciclatge.
• Donar un ús interessant a un objecte que     
   habitualment considerem un residu.
• Experimentar amb els ritmes, les dinàmiques i    
   la percussió.
• Treballar en equip.
• Potenciar l’escolta.

DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1h 30’

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Primària i Secundària, Cicles 
Formatius, Educació Especial, públic 
familiar.

Grups
Grup classe / màxim 30 participants.  

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Una manera festiva de reciclar!

Una experiència per repensar el concepte de “brossa”, i anar més enllà de l’estatus que donem als 
objectes que ja no utilitzem. I si convertim dues ampolles de plàstic en un instrument amb molt de 
ritme?
Amb les indicacions d’especialistes, coneixerem com sona una batucada, descobrirem els objectes 
que tenim a l’entorn, sovint considerats una deixalla, i els convertirem en excel·lents instruments de 
percussió.

Demanem als alumnes que portin dues ampolles 

de plàstic transparent (les d’aigua van bé) per 

transformar-les en un instrument de la batucada. 

OBSERVACIONS



BATUCADA RECICLADA

DESCRIPCIÓ

Una proposta complementària a l’exposició PLÀSTIC, GENIAL O PERVERS? Per tal que els nois i noies 
facin l’experiència de repensar el concepte de “brossa” més enllà de l’estatus que donem als objectes 
que ja no utilitzem. I si convertim dues ampolles de plàstic en un instrument amb molt de ritme?

Amb les indicacions d’especialistes, coneixere m com sona una batucada, descobrirem els objectes 
que tenim a l’entorn, sovint considerats una deixalla, i els convertirem en excel·lents instruments de 
percussió. 

Quan cada participant hagi provat i trobat l’instrument que més li agrada, investigarem els secrets de 
formar part d’una batucada. Experimentarem i jugarem amb els ritmes i les dinàmiques  de la percussió 
per acabar creant una gran batucada entre tots i totes! 

Un primer pas per experimentar amb el ritme i fins i tot crear acompanyar la celebració del Carnaval, 
la festa de final de curs o per treballar el ritme en les nostres classes de música!


