
VerdCel Didàctic 
1.- CONCERTS AUDITORI. 

Amb dossier didàctic treball a l'aula.  

 

A.- VALENCIÀ I LLENGUA:  
Òrbites; poetes i cançons.  
 
B.- HISTÒRIA I LLENGUA:  

Sota les cunetes. Justícia. 
 
C.- GEOGRAFIA I LLENGUA:  

Ovidi Montllor. Del cor a les mans. 
  

Adreçats a: 3r, 4t ESO i 
1r, 2n Batxillerat. 
 

Matèries: valencià, literatura, 
música, història, geografia, 
medi ambient, participació 
ciutadana. 

 

Formats Rider tècnic: Duo, 

Trio, Quartet. 
 

A més dels concert, o de la unitat 
didàctica, podeu complementar o 
projectar individualment la pel·lícula 
documental que aprofundeix en la 
situació actual, cultural i musical, del 
nostre territori: Trajecte. La 
distància no és frontera. 
Hi ha tres formats de la mateixa: 30', 
50' i 84' (demana’ns quin per 

visionar) 
 
 

 

2.- TALLER A L'AULA. 
Desenvolupar unitat didàctica. 

 
CREAR ENTRE DISCIPLINES 

  
Activitat adreçada a 3r 4t ESO, 1r 

2n Batxillerat i també a Batxillerat 
d'art, cicles formatius d'Arts 

Gràfiques, Imatge i so, i afins. 
 

 

Activitats que es poden realitzar 
segons matèries: 

 

- Literatura, història i música: 
escriure o triar lletra i compondre 

una cançó. 

  
- Audiovisual:  

fotografies, elaborar clip o treball 
audiovisual musical (vídeo art). 

 

- Arts plàstiques: 
il·lustracions i disseny 

d’una cançó, llibre i/o disc. 
 

- Arts escèniques: 
interpretació gestual, teatral, 

ball d’una cançó, escenografia. 
 

- Disseny de moda: 
disseny i confecció del vestuari 

del vídeo i fotografia. 
  

 
 

 

Discografia VerdCel 
 
- Bifocal: Ras i Pols (2019) doble LP+Novel·la gràfica.  -Sota les cunetes, Justícia! 
(2018) LP.  - De plantes, talaies i cims (2017) LP+Llibre.  - Sol d’hivern (2017) EP.  -Del cor a 
les mans. Canta Ovidi (2015) LP+DVD.  - Òrbites. Poetes i cançons (2015) LP.  - Argilaga 
(2014) LP+Llibret.  - Els dies del Saurí (2012) LP+Novel·la gràfica.  - Petjades. Canta Raimon 
(2010) LP+DVD+Novel·la gràfica.  - Sàmara (2008) LP+DVD+Novel·la gràfica.  - Paisviatge 
(2006) LP+DVD+Novel·la gràfica.  - On està el lloc? (2004). EP   

 

  

  

 

 

Dades de contacte:  

📧 verdcel@gmail.com - Tel. 600 505 700 
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