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EDUCACIÓ PRIMÀRIA-  
CICLE INICIAL-  
ARTS ESCÈNIQUES

Us donem la benvinguda a l’àmbit de les arts escèni-
ques!

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts.

Introducció

Tots els passos fins a arribar a la posada en escena són 
essencials. Cada proposta, idea o decisió és un intent 
de voler mostrar-se i compartir, un acte valent, fins i 
tot. Les paraules es vesteixen i mostren.

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. Les activitats es poden 
treballar de manera transversal i vincular a diferents 
àmbits i competències amb la intenció que l’activitat 
es pugui viure des de diferents nexes.

OBJECTIUS

Oferir propostes d’expres-
sió artística, vinculades 
amb la cultura i la tradició 
popular

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
PLOU I FA SOL

A les cultures existeixen moltes cançons populars, així com frases fetes. Com resul-
tarien si les representem d’una manera literal? En aquesta activitat farem un recull 
d’expressions per després poder-les representar i gravar en un vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 
 • Àmbit lingüístic
 Dimensió comprensió lectora 
 Dimensió expressió oral
 Dimensió literària

 • Àmbit d’educació física 
 Dimensió expressió i comunicació corporal 
 Dimensió joc motor i temps de lleure

OMBRES XINESES

Resulta curiós com les històries ens acompanyen de manera oral i escrita. Viatja-
rem de manera simbòlica pel món cercant contes tradicionals d’arreu i els transfor-
marem en ombres xineses per a la representació. La història triada s’acompanyarà 
de l’explicació per part dels infants i de la preparació dels personatges i escenaris. 
La culminació de l’activitat serà enregistrar la representació en un vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 
 • Àmbit lingüístic
 Dimensió literària 
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 • Àmbit matemàtic
 Dimensió raonament i prova 
 Dimensió comunicació i representació
 • Àmbit d’educació física
 Dimensió expressió i comunicació corporal


