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RITME AMB GOTS – “Si me voy”  

Us proposem que realitzeu el ritme de la cançó “Si me voy” de la cantant Paula Rojo. 

Únicament necessitareu un got de plàstic! 

A continuació us deixem un enllaç on la mateixa 

cantant explica pas a pas els moviments:  

https://youtu.be/8NZ_l8Z9R4c 

Aquí us deixem l’enllaç al videoclip: 

https://youtu.be/UWhCejqb02w 

Ara que ja sabeu portar el ritme us retem a que li afegiu la lletra! Podreu cantar-la 

mentre feu percussió? Enllaç a la lletra: https://www.letras.com/paula-rojo/si-me-voy/ 

Material: Un got de plàstic per cada persona.   

 

OH NA NA NA CHALLENGE! 

Avui us ensenyem una de les danses més difícils dels darrers anys. Segur que us sona, és 

el Oh Na Na Na Challenge.  

És una dansa en parelles, tot i que també podeu aprendre la versió individual. Us deixem 

uns vídeos on l’ensenyen a veure si us en sortiu! 

Ball en parelles: https://www.youtube.com/watch?v=afmXWrw3Fh0 

Ball individual: https://www.youtube.com/watch?v=0NAuBLBADyY 

 

  

 

ARTS ESCÈNIQUES: 

música-dansa-teatre 

https://youtu.be/8NZ_l8Z9R4c
https://youtu.be/UWhCejqb02w
https://www.letras.com/paula-rojo/si-me-voy/
https://www.youtube.com/watch?v=afmXWrw3Fh0
https://www.youtube.com/watch?v=0NAuBLBADyY
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LA DANSA I CANÇÓ DE SANT JORDI  

Aquesta setmana celebrem la diada de Sant Jordi i per això mateix ens aprendrem una 

cançó i una dansa que parla d’aquesta llegenda.  

A continuació teniu un vídeo amb les explicacions 

de cada pas: https://www.youtube.com/watch?v=-

jaQL-VfzO4 

En aquest enllaç podeu escoltar la cançó i seguir la 

lletra: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy3EjdcXJo4 

Material: vídeo i la cançó  

 

RESISTIRÉ 

Durant aquest confinament la cançó Resistiré del Dúo Dinàmico s’ha utilitzat com a 

himne d’esperança per aquests dies que estem vivint. Avui us portem una coreografia 

d’aquesta cançó que podreu fer tota la família. Després podreu gravar-vos i veure que 

tal us ha quedat. Us animeu a aprendre-la? 

Enllaç de la cançó amb la coreografia: https://www.youtube.com/watch?v=-NcfjiCzlM8 

Material: Vídeo 
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