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EDUCACIÓ PRIMÀRIA.  
CICLE MITJÀ.  
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 de creati-
vitat creixement i expres-
sió artística. 

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
FAULES

Les faules són històries sovint protagonitzades per animals i que guarden un con-
sell. En saps alguna?
Per començar, se’n poden repassar algunes de clàssiques, compartir les històries 
conegudes, llegir-ne unes quantes i concretar quines són les característiques de les 
faules. Com a grup classe o en petit grup, caldrà decidir quina o quines voleu repre-
sentar i explicar quina és la moralitat que se’n pot extreure i comentar si alguna ve-
gada ens ha passat res de semblant i si ens agradaria canviar-ho, com ho podríem 
fer. Fins i tot, arran de les situacions viscudes com a grup classe, es podria crear una 
nova faula que ens serveixi per incorporar un nou comportament o aprenentatge 
que es consideri valuós per al creixement del grup. Tant si treballeu a partir d’una 
faula existent com si la versioneu o en creeu una de nova, la representació s’enre-
gistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària:
• Àmbit de l’educació en valors socials i cívics
 Dimensió social
• Àmbit lingüístic
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió expressió oral
 Dimensió literària

POSEM VEU

Sabríeu explicar una història fent servir sons, ja sigui amb el cos, objectes, onoma-
topeies, instruments, etc.? La proposta es basa a definir tot tipus de sons i sorolls 
per després crear una història en què les paraules no tinguin el pes principal. Es 
pot començar fent una recopilació sonora, que pot servir per adonar-se de totes les 
possibilitats que existeixen per reproduir sons i també per editar quan s’hagi triat la 
història. L’atmosfera, com en tota història, pot aportar un clima i informació i pot 
ser també un punt de partida per començar a posar fil a l’agulla a la creació del relat: 
misteri, por, comèdia, romàntica, etc. La representació final s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària:
• Àmbit de l’educació en valors socials i cívics
 Dimensió social
• Àmbit lingüístic
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió expressió oral
 Dimensió literària
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POSEM VEU

Sabríeu explicar una història fent servir sons, ja sigui amb el cos, objectes, onoma-
topeies, instruments, etc.? La proposta es basa a definir tot tipus de sons i sorolls 
per després crear una història en què les paraules no tinguin el pes principal. Es 
pot començar fent una recopilació sonora, que pot servir per adonar-se de totes les 
possibilitats que existeixen per reproduir sons i també per editar quan s’hagi triat la 
història. L’atmosfera, com en tota història, pot aportar un clima i informació i pot 
ser també un punt de partida per començar a posar fil a l’agulla a la creació del relat: 
misteri, por, comèdia, romàntica, etc. La representació final s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària:

• Àmbit lingüístic
 Dimensió expressió oral
• Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa 
 Dimensió imaginació i creativitat
• Àmbit d’educació física 
 Dimensió expressió i comunicació corporal 
 Dimensió joc motor i temps de lleure


