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          Benvolgut director/a, membre de l'equip directiu o responsable de les activitats extra-escolars:

          El meu nom és Jesús Díaz, 
          tot i que se'm coneix com “Chucho” pels meus origens llatinoamericans. 

          Sóc un professor de secundària de l'especialitat de Matemàtiques actualment treballant a 
          l'institut-escola Turó de Roquetes de la ciutat de Barcelona. 
          En els darrers anys, primer com a interí i després com a funcionari he treballat en diversos 
          centres de l'àrea metropolitana fent classes de Matemàtiques, Tecnologia i Música i a la vegada 
          ocupant diversos càrrecs (des de la tutoria, cap de departament, responsable de manteniment i 
          l'àrea audiovisual, fins a la coordinació de les activitats culturals i extraescolars i també durant 
          un curs com a cap d'estudis substitut).

          En paral·lel a l'activitat docent i arrel del meu perfil multidisciplinar m'he dedicat ens els darrers 
          15 anys a fer actuacions en viu (guitarra, veu i percussió), a realitzar rodatges i produccions 
          audiovisuals i a fer tallers de balls llatins amb adults i adolescents.

          És per això i per la meva experiència impartint classes que m'adreço a vosaltres per a oferir-vos 
          i exposar-vos un grapat d'activitats lúdico-culturals que podrien interessar a la vostra escola o 
          institut de cara a planificar el curs actual 2015-2016. 

          En el dossier que ara mateix esteu llegint podreu trobar diferents propostes.

          Us agraeixo per anticipat el vostre interès i us emplaço a contactar amb mi si voleu més informació 
          o bé concretar alguna de les activitats i tallers.

          Moltes i gràcies i fins aviat.

          Jesús “Chucho” Díaz 
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Espectacle musical                                1.1. “LA NUEVA CANCIÓN LATINOAMERICANA”

Dirigit a:       Alumnat des de cicle superior de primària fins a Batxillerat 

Guia de l'activitat

Objectius  - Què busquem?
-Mostrar  els  estils  més  característics  del  divers  i  ric  folklore
llatinoamericà  interpretant  en  viu  cançons  “de  culte” dels
artistes més reconeguts i mostrant imatges del continent i dels
artistes protagonistes. 
-Donar a conèixer als més joves els pares i mares de la cançó
pop llatina. 

Metodologia  - Què farem i com?
Durant poc més d'una hora viatjarem en imatges i sons a través
de  milers  de  km  del  litoral  atlàntic  i  les  muntanyes  de
llatinoamèrica. Des dels Andes xilens i argentins fins a l'illa de
Cuba  passant  per  l'Uruguay,  Brasil  i  Colòmbia.  Amb  noms
propis com: Víctor Jara ,Violeta Parra, Jorge Drexler, Vinicius de
Moraes, Pablo Milanés, Ricardo Arjona i Silvio Rodríguez entre
d'altres.
La chacarera, la zamba i la samba, la bossa-nova, el funk, la
cúmbia i el son cubano.  Lletres compromeses, históries del dia
a dia, diversitat de colors i d'aromes.  

Totes les cançons porten la projecció d'un reportatge fotogràfic
que es va visionant mentre s'interpreta la música.

Grabarem alguns ritmes i  corus en viu i  si  us engresqueu us
farem  cantar  alguns  corus  i  també acabarem  ballant  ritmes
més tropicals del Carib. Durada:  aproximadament 75'

Necessitats tècniques i de l'espai
Auditori o aula amb cadires per a l'alumnat i professorat acompanyant.  Pantalla de projecció i projector. 

Pressupost   
A) Portant equip de so reduït de 100 watts (aula o sala per acollir com a molt 50-60 alumnes):        200€
B) Si cal portar equip de so de 300 a 500 watts (auditori gran per acollir fins a 300-400 alumnes):  300€

Enllaços relacionats:   
  https://youtu.be/-tD7tOaZAyQ        (Vídeo explicatiu de la proposta)
 https://youtu.be/7NKIfi6aPHc          (Vídeo de promoció)
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Espectacle musical                                 1.2.  LOOPS  i  POLIFONIES

Dirigit a:       Alumnat  des de  cicle mitjà de primària fins a Batxillerat 

Guia de l'activitat

Objectius  - Què busquem?
-Experimentar en viu el procés de creació d'una cançó pas a pas
per capes.
-Conèixer  diferents  estils  musicals  com  el  son  cubano,  la
cúmbia, la rumba catalana, el reaggae, el funk entre d'altres.
-Cantar  i  participar  en la  grabació  en  viu  de  les  veus  d'una
cançó.

Metodologia  - Què farem i com?
-Primer  observarem  el  procés  de  grabació  de  les  diferents
pistes que conformen una creació musical en viu, des de les
guitarres,  les  percussions  fins  les  veus.  El  treball  amb  els
volums,  amb els  patrons  rítmics  i  la  sincronització  de  tot  el
procés ens mantindrà ben atents i atentes.

-Sobre diferents “loops” o pistes grabades veurem com es pot
interpretar i improvitzar en viu amb altres instruments i la veu.

-Ens animarem també  a participar aprenent algunes veus per
tal  de conformar  un cor  polifònic  a  partir  de la  grabació  de
diferents veus.

-Gaudirem de cançons conegudes i d'altres de repertori inèdit i
coneixerem de primera mà estils ben coneguts i divertits de la
música popular catalana, espanyola i llatinoamericana.

Durada:  aproximadament 60'. Si es planteja més com a taller 
participatiu podria tenir una durada de 1'5 a 2h

Necessitats tècniques i de l'espai
Auditori amb escenari en alçada o bé petit espai sense escenari si l'activitat és per a un únic grup classe. L'alumnat ha de tenir 
bona visibilitat dels aparells electrònics que es fan servir per a les grabacions.

Pressupost  
A) Portant equip de  so reduït de 100 watts (aula o sala per acollir com  a molt 50-60 alumnes):       200€
B) Si cal portar equip de so de 300 a 500 watts (auditori gran per acollir fins a 300-400 alumnes):   300€

Enllaços relacionats:    https://youtu.be/wUAsyDIjDkE  (Vídeo  demostració de la grabació de loops en viu)
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Espectacle musical                                1.3. Rumba catalana i mestizatge

Dirigit a:       Alumnat de Secundària fins a Batxillerat 

Guia de l'activitat

Objectius  - Què busquem?
Passar una bona estona coneixent, cantant i ballant cançons de
rumba i  estils  de fussió com el  reaggae, el  son cubano o el
funk.

Metodologia  - Què farem i com?
Concert a duo a càrrec d'en Noël Meya (percussionista i coros) i
Chucho Díaz (guitarra i veu).

Revisarem  grans  clàssics  dels  90  i  els  2000  de  la  rumba
catalana, espanyola i llatina juntament amb alguns temes més
recents de l'estil. 

Show alegre i desenfadat que pot  donar peu a la participació
de l'alumnat amb dinàmiques de ball,  intervenció en coros i
palmes.

Durada:  Entre 1h i 1'5h en funció de les necessitats de l'activitat

Necessitats tècniques i de l'espai
Preferentment escenari alçat i sala amb acústica adient per a la interpretació de música en viu. 

Pressupost 
A) Actuació en acústic  amb amplificació mínima (aula amb un màxim de 50-60 alumnes):  250€
B) Portant equip de  so de 200 watts (aula o sala per acollir al voltant de 100-150 alumnes):   350€
C) Si cal portar equip de so de 300 a 500 watts (auditori gran per acollir fins a 300-400 alumnes):   450€

Enllaços relacionats:   http://noelmeya.com/ 
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Espectacle musical                                1.4.  Tyto Alba

Dirigit a:       Alumnat de Secundària fins a Batxillerat

Guia de l'activitat

Objectius  - Què busquem?
Gaudir  en  viu  d'un  quintet  de  músics  professionals  per  a
celebrar de forma festiva el final de curs,  el comiat de 4rt o
batxillerat, el carnestoltes, la diada de  sant jordi, etc.

Metodologia  - Què farem i com?
Escoltarem un concert amb un directe molt acurat, desenfadat,
alegre, festiu i  molt treballat on s'hi barregen estils que van
des  de  la  rumba,  que  n'és  el  pal  de  paller,  passant  per  la
cúmbia, el reggae, el funky, l'skà o el son cubano.

Participarem de forma activa amb palmes, balls i jocs amb la
veu aprofitant l'experiència en l'àmbit d'un dels cantants de la
banda: Jaume Ibars, animador infantil amb més de 15 anys de
rodatge als escenaris i ex-cantant de “Rauxa”.  

La Meri López també ens aportarà tot el bagatge que va assolir
amb els “Costo Rico” com a cantant líder.  

La base rítmica la formen 2 musics de llarg recorregut al baix  i
bateria (Bernat Torras i Gerard Cantero). Durada:  Des d'1 hora fins 2h segons es necessiti.

Necessitats tècniques i de l'espai:   Escenari a peu alçat de mínim 3x5 m.  

Pressupost 
A) Portant equip de  so reduït de  400-500 watts (aula o sala gran per acollir fins a 200 alumnes):     850€
B) Si cal portar equip de so de 1000 watts o més  (auditori gran o exterior per acollir aproximadament 1000  alumnes):   1200€

Enllaços relacionats:   https://www.facebook.com/gruptytoalba/                        (Fan page de  facebook)
                                               https://www.youtube.com/watch?v=iKfPXIZBf2s          (Vídeo presentació banda en viu)
                                               http://www.chuchodiaz.org/#!tyto-alba/c1ut5                (Dossier i altres infos)
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Espectacle musical                                1.5. Los Guasabros

Dirigit a:        Alumnat de Secundària fins a Batxillerat

Guia de l'activitat

Objectius  - Què busquem?
Conèixer la música de la costa Atlàntica de Colòmbia i un ritme
tan  universal  com  és  la  cúmbia  i  el  vallenato  (patrimonis
inmaterials de la humanitat) 

Metodologia  - Què farem i com?
Escoltarem  un concert  en  viu  amb  una agrupació  colombo-
catalana que explora  l'univers  del  vallenato,  la  cúmbia  i  els
clàssics ballables colombians amb versions i temes propis amb
el millor de la música tropical per ballar i gaudir.

Sentirem instruments diversos com la guacharaca, el maracón, 
la caixa vallenata i l'acordió diatònic 

La banda la formen:
Felipe Muñoz (caixa vallenata i percussió )
Ampli coneixedor de la música d'arrel de la costa atlàntica i 
Pacífic de Colòmbia.
Dani Caracola (guitarra i veu)
Cantautor i músic participant de diversos projectes en actiu 
que abarquen la rumba i la world music entre d'altres.
Víctor Pedrol (acordió diatònic i cors)
Músic amb àmplia experiència al món de la música folk i la 
percussió.
Chucho Díaz (guacharaca, maracón i veu principal) Durada: Entre 1h i 1'5h en funció de les necessitats de l'activitat

Necessitats tècniques i de l'espai
Preferentment escenari alçat i sala amb acústica adient per a la interpretació de música en viu. 

Pressupost 
A) Actuació en acústic  amb amplificació mínima (aula amb un màxim de 50-60 alumnes):  400€
B) Portant equip de  so de 200 watts (aula o sala per acollir al voltant de 100-150 alumnes):   500€
C) Si cal portar equip de so de 300 a 500 watts (auditori gran per acollir fins a 300-400 alumnes):   600€

Enllaços relacionats:       https://www.facebook.com/LosGuasabros/                           (fan page de facebook)
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Taller  Cultural                           2.1. Percussió i cançons afro-colombianes 

Dirigit a:       Alumnat des de cicle  inicial de primària fins a Batxillerat 

Guia de l'activitat

Objectius  - Què busquem?
-Conèixer els instruments característics de les regions Costa Atlàntica i
Pacífic  de  Colòmbia.  El  seu  origen,  l'ús,  la  sonoritat.  (Tambora,
llamador, alegre, cununo, guacharaca, maracón, gaites ...), així com els
estils  característics  de  la  música  afro-colombiana  (currulao,  cúmbia,
porro, merengue, bullerengue...).

Metodologia  - Què farem i com?
-Escoltarem petits fragments musicals que ens aproparan a aquesta 
realitat cultural llatinoamericana.
-Interpretarem diferents patrons amb els instruments originals que 
acabem de conèixer.
-Aprendrem  alguns cors característics de la regió i els interpretarem 
acompanyats de percussió.
-Executarem una cançó tots i totes junts i en  acabar la gravarem  en 
format digital.
-Desenvoluparem  tècniques per a treballar la concentració, el treball 
en equip, la cohesió social, l'escolta activa entre els companys.

Ens acompanyaran Jesus Díaz, professor  i músic colombo-català i en
Felipe A. Muñoz Rozo (Colòmbia)
Cursa estudis musicals a la Universitat Javeriana de Bogotà en l'èmfasi 
de Bateria i al conservatori Amadeo Roldán de l'Havana. Torna a 
Colòmbia l'any 2000 amb un interès clar per les músiques i la percussió 
Afrocolombiana . Continua els seus estudis musicals de música 
moderna i jazz al Taller de Músics de Barcelona on actualment resideix. 
paral·lelament a la seva faceta d'intèrpret i luthier realitza una 
important tasca d'ensenyament i difusió de les músiques tradicionals 
del Carib i del Pacífic -sud Colombià

Durada:  2h

Necessitats tècniques i de l'espai              Grups reduïts, no més de 12-15 alumnes.
Espai còmode, ampli i donada la sonoritat dels instruments que reuneixi unes mínimes condicions acústiques i d'aïllament per 
poder-nos sentir bé i alhora no molestar activitats que es realitzen en la proximitat de l'espai. 
L'alumnat haurà de fer un ús respectuós dels instruments aportats.

Pressupost : 300 € 

Enllaços relacionats:    https://www.facebook.com/LaChumbimba/
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Taller  Cultural                           2.2. Salsoteràpia i ritmes llatins

Dirigit a:      Alumnat des de cicle mitjà de primària fins a Batxillerat 

Guia de l'activitat

Objectius  - Què busquem?

-Relaxar-nos  amb  el  ball,  compartir  la  música  amb  els
companys/es des de l'esport. 

-Treballar  la  concentració  i  l'escolta  de  la  música  i  del
llenguatge corporal del nostre cos.

-Aprendre  ritmes  procedents  del  Carib  i  del  tròpic
llatinoamericà tot  superant les  barreres i  les  limitacions que
ens  pot suposar haver de ballar davant la resta del grup. 

-Aprendre  a  respectar  el  ritme  i  els  moviments  de  l'altre,
compartir  el  ball  en  parella  com  una  manera  d'entendre  a
l'altra persona

Metodologia  - Què farem i com?
-Primer farem uns estiraments, un escalfament físic i tot seguit
executarem els passos tìpics de la salsa cubana i colombiana, el
merengue  i  la  bachata  dominicanes.  Primer  de  forma
individual i després en parella.

-Ens centrarem molt en l'escolta de la música i en treballar la
concentració i l'observació del nostre cos.

-La classe es durà a terme de forma dinàmica. 
Durada:  Aconsellable 2h per a poder aprofitar  i assimilar bé 
l'activitat. Es pot fer en 1h de forma condensada.

Necessitats tècniques i de l'espai          Grups reduïts de com a molt 20 alumnes.
Equip de so i espai diàfan sense taules ni cadires, si es possible amb un terra el més  apte possible per  a activitats de ball.

Pressupost :  100€  (1 tallerista)    200€  (2 talleristes)

Enllaços relacionats:    https://www.youtube.com/watch?v=XR-b0fqdaW8    (Video demo de ball dels  talleristes)
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Enregistrament  audiovisual                      3.1. Lipdubs i flashmobs

Dirigit a:       Alumnat des de cicle  infantil  fins a Batxillerat 

Guia de l'activitat

Objectius  - Què busquem?
-Dedicar una jornada de centre a compartir des de la música i
el ball i sobretot portant a terme un esplèndid treball en equip.
-Aprendre a coordinar-nos  i a gestionar tasques en xarxa, a
generar cohesió de centre i a compartir professorat i alumnat
des d'una altra òptica.
-Obtenir  un  video  de  presentació  del  nostre  centre  que  ens
permeti donar a conéixer què fem a la nostra escola o institut.
-Passar-ho súper bé!!!

Metodologia  - Què farem i com?
Ens  coordinarem  per  tutories,  decidirem  quina  música  hi
posem,  prepararem  el  muntatge,  les  coreos,  la  decoració,
repartirem personatges, ens disfressarem, assajarem el ball, els
playbacks, repartirem tasques, si escau crearem comissions de
treball, 

El  lipdub dirigit  per Chucho Díaz  a l'institut  “La Ribera” de
Montcada  és  el  tercer  lipdub  escolar  més  vist  a  tot  l'Estat
espanyol i el primer a Catalunya  amb gairebé 100.000 visites a
youtube.  A dia  d'avui  cal  veure'l  a   “Vimeo” donat  que  una
reclamació dels drets d'autor de la música ha silenciat l'àudio
del  vídeo.  A youtube  es  poden  visualitzar  més  lipdubs  i  els
“making ofs” dirigits per Chucho.

Durada: Al Rodatge hi dedicarem  tot un matí

Necessitats tècniques i de l'espai: Equip de so per sonoritzar bé l'espai, decoració i adaptació de l'entorn per a l'activitat.

Pressupost : en funció del grau d'implicació que es requereixi caldrà valorar el pressupost de la intervenció, des d'únicament el 
rodatge i l'edició del vídeo fins a la participació completa en la coordinació, gestió, disseny, execució i en definitiva la producció 
global del projecte de lipdub o flashmob. Caldrà valorar quin tipus de proposta es vol dur a terme i llavors plantejar un pressupost. 

Enllaços relacionats:    https://vimeo.com/30390923     (Lipdub de la Ribera)
                                                https://www.youtube.com/watch?v=CrjzyqTTk3w        (Lipdub de salsa)
                                                http://www.chuchodiaz.org/#!lipdubs/c1miv                  
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