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BALL “EL PATIO DE MI CASA”  

Es tracta d’un ball o una coreografia molt fàcil pas a pas per a fer amb nens i nenes de 

Primària. La cançó és una versió de "El patio de mi casa" per ser molt fàcil, popular i 

súper coneguda. 

En el següent vídeo podeu aprendre-la a poc a poc i utilitzant tot el temps del món, així 

que de ben segur que us sortirà genial! 

Material: https://youtu.be/CQx5X8PDd5o   

 

ANUNCI DE TELEVISIÓ 

El que farem amb aquesta activitat serà la creació d’un anunci de televisió. Per dur-la a 

terme, en primer lloc haurem de triar algun objecte que tingueu a casa com per exemple 

un televisor. Un cop triat, haurem de pensar un guio per l’anunci i una vestimenta 

adequada. Quan haguem fet tot, procedirem a gravar l’anunci.  

Aquí hi ha un exemple: https://www.youtube.com/watch?v=HcjCzRCfnUs 

Material: Un objecte, paper, bolígraf o llapis i alguna cosa per gravar.   

 

TEATRE I CONTES 

En aquesta activitat, el que farem serà donar vida a diferents contes clàssics que tots 

coneixem. Per això, els nens i nenes hauran de deixar anar la seva imaginació per 

convertir-se en els diferents personatges del conte. Acompanyats, comptaran amb la 

veu d’un narrador que anirà explicant la història al mateix temps que ells la representen. 

Serà important també la vestimenta. Un cop l’haguem assajat, podrem representar-lo 

davant dels pares o gravar-nos per ensenyar-lo als amics! 

A continuació us deixem el conte de Los tres cerditos:  

https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc 

Material: Vídeo amb el conte, vestimenta i mòbil per gravar-nos (opcional) 

 

ARTS ESCÈNIQUES: 

música-dansa-teatre 

https://youtu.be/CQx5X8PDd5o
https://www.youtube.com/watch?v=HcjCzRCfnUs
https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc
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CREEM UN HIMNE  

Es tracta de crear un himne nosaltres mateixos. Ho podem fer sols o per a que sigui més 

divertit podem fer-ho amb els que estem a casa (germans, tiets, pares, avis...).  

Com ho farem? El primer de tot es escollir una cançó que ens agradi, no ens hem de fixar 

en la lletra sol en la melodia, ja que aquesta és la que utilitzarem com a base per al 

nostre himne. Un cop tinguem la cançó escollida toca canviar la lletra. Podem ficar el 

que més ens agradi, parlar d’aquests dies a casa, del que hem fet, però si us és difícil 

podem parlar del que vulguem (escola, amics, estiu...). 

Per a que sigui més senzill el que hem de fer es agafar estrofa per estrofa i anar ficant 

les nostres frases, hem de tenir present que han de quadrar amb la melodia de la cançó. 

Aquest pas l’hem de repetir amb totes les estrofes o amb les que vulguem fer.  

Quan ja ho tinguem tot fet haurem realitzat el nostre himne. Li podem ficar un títol i ara 

sol queda cantar-lo ben fort tots plegats!  

Material: foli i material d’escriptura.  

 


