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ESCALFAMENTS 

Teniu l’opció del vídeo dirigit tal i com ho fem a l’aula. Tot i així, també us deixo 

les opcions amb cançons per si voleu allargar o anar al vostre ritme. (Vídeo 

ESCALFAMENTS) 

Opció 1 

1) Sol solet  

(https://www.youtube.com/watch?v=zQnGqeYMacc) Normalment la 

fem a cappella perquè fem un trosset molt curt. Però podeu aprofitar i 

fer els gestos del vídeo per aprofundir més. 

2) La lluna, la pruna  

(https://www.youtube.com/watch?v=T1Yso3h4smw)  

3) Cargol treu banya (https://www.youtube.com/watch?v=l_eO-_Dg_3o) 

4) El gegant del pi (https://www.youtube.com/watch?v=CzXgOM_uwZ0)  

Opció 2  

Ballar la cançó “Cap, panxa genolls i peus” seguint el que ens diu la lletra. 

➢ Opcions en català: https://www.youtube.com/watch?v=VGE2PjyyC70 

       https://www.youtube.com/watch?v=EtlXoSeuauA 

➢ Opció en anglès:  https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg 

Opció 3 Vídeo EL DESPERTADOR  

Interpretar la cançó “El despertador” 

 (https://www.youtube.com/watch?v=Jivv_YCJ5i8) 

❖ Material: Possibilitat de crear un instrument casolà o simplement agafar 

alguna cosa que soni com un despertador! Us deixo algunes idees per 

crear-ne:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQnGqeYMacc
https://www.youtube.com/watch?v=T1Yso3h4smw
https://www.youtube.com/watch?v=l_eO-_Dg_3o
https://www.youtube.com/watch?v=CzXgOM_uwZ0
https://www.youtube.com/watch?v=VGE2PjyyC70
https://www.youtube.com/watch?v=EtlXoSeuauA
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
https://www.youtube.com/watch?v=Jivv_YCJ5i8
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Opció 4: Congelar-se i convertir-se en estàtues quan la música es para. Podeu 

dir un animal diferent cada vegada que hi ha un silenci perquè es converteixin 

en aquell animal! 

 

➢ Audicions per fer-la (en anglès): 

https://www.youtube.com/watch?v=sZvyR8whb00&feature=emb_titl

e 

https://www.youtube.com/watch?v=DA63mbCkJ24 

 

DESPLAÇAMENTS/INTERPRETACIÓ 

Treballem, mica en mica, posar-nos al lloc de l’altre i dins d’un personatge 

que no siguem nosaltres mateixos. Sovint, fem dinàmiques de manera grupal 

on som animals, persones adultes, àvies, àvies, bebès... és divertit fer-ho en 

grup perquè podem veure com es posen dins el paper els nostres companys 

i adquirim el paper de públic/espectador, d’actor i/o actriu, de 

presentador/a... 

A l’estar a casa, podem fer una activitat més 

adaptada. Us proposo una sèrie de músiques que 

ens recordin a algun animal, lloc o 

continent...perquè cada infant, amb la seva 

imaginació, dedueixi a què li recorda i ho interpreti. 

https://www.youtube.com/watch?v=sZvyR8whb00&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=sZvyR8whb00&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DA63mbCkJ24
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Si no sorgeixen les idees (que és impossible!) els doneu alguna idea com la 

que jo us suggereixo entre parèntesi: 

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=sKljOD5B71k (Peixos en un 

aquari movent-se, o peix sortint de l’ou). 

2) https://www.youtube.com/watch?v=MuOUBVZGPEs (Tauró. Amagar-

se quan hi ha silenci).  

3) https://www.youtube.com/watch?v=FgkkgtTFBVQ (Àfrica. La gent, 

els animals, el menjar...) 

4) https://www.youtube.com/watch?v=shZ9MOGCBuM (Àsia) 

 

BALL I CANT (Vídeo EL ROCK DE LA GRANOTA) 

▪ Hem començat a aprendre EL ROCK DE LA GRANOTA (cançó pròpia). 

Us adjunto l’àudio perquè pugueu cantar i practicar el BALL SENCER. 

Nosaltres hem fet els 4 primers passos, però si de cara a la tornada us 

el podeu saber tot, seria genial!  

 

Lliure (com que hem treballat la diferència entre “gripau” i “granota” i hem 

comentat què és el rock...és divertit que aquí facin d’un dels dos animals i hi 

posin el toc de tocar la guitarra, la bateria o simplement deixar-se anar).  

PAS 1: Agafa la parella, fes tres passes endavant 

PAS 2: Agafa la parella i aneu girant 

PAS 3: Agafa la parella, feu tres passes cap enrere 

PAS 4: Agafa la parella i feu un salt! 

Lliure  

PAS 1: Agafa la parella i aixequeu la cama dreta 

PAS 2: Agafa la parella i aneu girant 

PAS 3: Agafa la parella i aixequeu la cama esquerra 

PAS 4: i tots amb la mà al cap! 

Lliure 

PAS 1: Agafa la parella amb la mà sota les cames 

PAS 2: Agafa la parella i aneu girant 

PAS 3: I ara la mà esquerra la passem cap al darrere 

https://www.youtube.com/watch?v=sKljOD5B71k
https://www.youtube.com/watch?v=MuOUBVZGPEs
https://www.youtube.com/watch?v=FgkkgtTFBVQ
https://www.youtube.com/watch?v=shZ9MOGCBuM
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PAS 4: I li toquem el cul! 

Lliure 

PAS 1: Amb les mans sota les cames i totes agafades (som-hi que marxem!) 

PAS 2: Posem el cul en pompa 

PAS 3: Trèiem la llengua fora 

PAS 4: I tots junts cantem! 

 

▪ Us deixo l’opció d’un ball totalment nou per a ells i elles. Es tracta de la 

cançó “Vull ser el teu amic”, del musical del Petit Príncep. És en petit 

grup però si voleu començar-lo a treballar/practicar, endavant! És més 

complicat, a veure què tal! Us deixo el link de la cançó aquí i també 

disposeu del vídeo del BALL VULL SER EL TEU AMIC. 

https://www.youtube.com/watch?v=_pwRpezdcwA (del 0:26’ al 2:20’) 

 

EL TEATRE 

Com que hem estat parlant del que és el teatre, del què és un teatre, quines 

persones hi intervenen, quins materials hi ha... us deixo un parell de fitxes per 

si voleu completar (és totalment opcional!) 

➢ Fitxa 1: “Components del teatre”. Han de relacionar, p.e. amb números 

els components de teatre amb els seus dibuixos.  

➢ Fitxa 2: “Què sí i què no?”. Es tracta de posar quines coses creuen que 

es poden fer al teatre i quines no. Així practiquen pintar, llegir i escriure! 

 

CURTMETRATGES INTERESSANTS 

Quan vam comentar què és el teatre durant diverses sessions, va sortir que 

anava molt relacionat amb les emocions. Us deixo uns quants curtmetratges 

interessants per entendre la situació actual i com ens sentim! 

 

1. “Colour your world with Kindness” (2min. aprox):  

https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U  

Amb l’objectiu d’entendre què s’aconsegueix amb la generositat, la bondat i 

l’empatia.  

2. “Miedo” (11min. aprox.):  

https://www.youtube.com/watch?v=_pwRpezdcwA
https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U
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https://www.youtube.com/watch?v=v2YQKfOIcgU 

Amb l’objectiu de superar una situació complicada.  

 

❖ Aprofitem l’ocasió per enviar-vos molta energia i animar-vos a 

escoltar una cançó pròpia que ha fet la Jùlia per rentar les mans!!! → 

https://www.youtube.com/watch?v=dYaDygj_GJ4&t=32s  

 

Gràcies!!!! 

 

Júlia Delgado 

https://www.youtube.com/watch?v=v2YQKfOIcgU
https://www.youtube.com/watch?v=dYaDygj_GJ4&t=32s

