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INTRODUCCIÓ 

Cal adreçar una guia didàctica als professors? 

La resposta a la pregunta ens sembla clara: sí, per diverses raons.  

Sí, perquè l’activitat de preparació amb els alumnes esdevingui una 
activitat plena, a partir del coneixement d’allò que es va a veure. L’anada 
al teatre serà d’una altra manera si el professorat ha pogut fer-se seva 
l’activitat i transmetre la il·lusió i la motivació per veure l’espectacle a 
partir del coneixement previ d’una sèrie d’aspectes. 

Sí, per poder adaptar l’activitat a la diversitat d’alumnes a partir dels 
suggeriments de treball que la guia proposa. La diversitat de l’aula es 
correspon amb la diversitat de propostes que us presentem: volgudament 
obertes per tal que tothom pugui trobar-hi el nivell que és capaç de 
seguir.  

Sí, per tal de contribuir activament a l’assoliment dels objectius 
curriculars. Per mitjà de les propostes d’abans, durant i després de la 
sessió, treballar d’altres punts de vista objectius de llengua i literatura, de 
llenguatge teatral, continguts musicals, d’expressió plàstica, 
d’escenografia, d’il·luminació, aspectes que no sempre apareixen 
formulats d’aquesta forma en els llibres de text. 

 

Per a què pot servir proposar un treball didàctic d’un contingut teatral? 
Per aprofitar la màgia de l’escenari i convertir-la en recurs educatiu, 
relacionat amb el currículum. 

Aquesta guia pretén, precisament, proposar uns suggeriments i unes 
activitats que permetin vincular els llenguatges cultural i artístic amb 
l’educatiu d’una manera rigorosa però també lúdica. 

La creativitat, l’emotivitat, l’empatia… són valors imprescindibles per a 
l’educació integral de les persones. Ara bé, des de quin contingut escolar 
cal treballar-les? 

L’escenari és una ficció, una finestra, un mirall, un aparador en el qual la 
paraula, la música, el gest... adquireixen vida, significat i materialització. 
És un espai de síntesi on la literatura, la història, l’economia, l’ètica, 
l’estètica... deixen de ser “continguts curriculars” per esdevenir 
“personatges”, “històries de vida”, realitats que, aprofitades 
convenientment, faran més significatius els aprenentatges, aportant-hi el 
valor afegit d’unes estratègies imaginatives que facilitin la comprensió de 
la realitat. 

Estarem d’acord que, socialment, calen adults capaços de produir, 
difondre o, simplement, consumir cultura amb racionalitat i criteri. Cal, 
doncs, un treball lent i sistemàtic basat en el desenvolupament 
d’estratègies didàctiques adients. 

Aquesta és, si més no, la voluntat educativa que inspira aquesta guia. 

 



OBJECTIUS EDUCATIUS DEL PROGRAMA  

 

Aquest espectacle està inclòs en el programa “Anem al Teatre”, organitzat 
per l’Àrea de Cultura i l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments. Ofereix, en horari escolar, espectacles de teatre i dansa i 
concerts de música per als alumnes d’educació infantil, primària i 
secundària.  

 

Els objectius bàsics del programa són:  

 

• La creació de nous públics de teatre, música i dansa i l’educació de la 
sensibilitat artística.  

• Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell 
educatiu.  

• Garantir la igualtat d’oportunitats d’accés dels alumnes a l’oferta 
artística sigui quina sigui la seva procedència geogràfica.  

• Afavorir la coneixença i identificació dels espais escènics del municipi 
i/o de l’entorn.  

 

Els objectius específics:  

 

• Oferir als centres educatius recursos bàsics per a realitzar activitats 
artístiques que complementin els currículums.  

• Garantir un itinerari coherent i complet d’activitats relacionades amb 
les arts, per cada nivell educatiu.  

• Desvetllar als mestres i professors l’interès per conjugar programes 
amb elements culturals i educatius.  

• Ajudar els infants i joves a descobrir les pròpies inquietuds artístiques.  

• Assegurar, mitjançant processos didàctics, que s’han assolit les actituds 
bàsiques necessàries per gaudir, crear o donar suport a tota mena 
d’espectacles artístics de manera crítica i responsable.  

 
 

 



FITXA ARTÍSTICA 

Creació i disseny Mercè Framis 
Actriu i manipulació  Mercè Framis 
Manipulació i ajudant escènic Olga Olveira 
Diàlegs  Mercè Maure 
Versió Musical Joan Saura 
Cantants  Anna Subirana i Joan Saura 
Construcció del teatret  Tero Guzmán 
Confecció del frontal Pilar Albadalejo 
Direcció  Mercè Framis  
Durada 45 minuts 
Web de la companyia www.merceframis.com 
 

 

LA COMPANYIA MERCÈ FRAMIS  

Mercè Framis va començar la 
seva trajectòria artística 
professional l’any 1989 quan 
encara era alumna del 
Departament de Titelles de 
l’Institut del Teatre de 
Barcelona.  

Ha format part de les 
companyies: Framis Von 
Porat. Cia de titelles (1989-
1994), i Els Aquilinus Teatre 
(1995-2001) 

La seva tasca de titellaire 
s’ha desenvolupat des de diferents ambits: 

· Creació d’espectacles. 

· Actriu-manipuladora: tant dels espectacles propis com amb els d’altres 
companyies.  

· Construcció de titelles i atrezzo: per a diversos espectacles de teatre i 
altres activitats. 

· Treballs per a televisió: animació d’objectes. Doblatge de personatges 
animats i de titelles.  

· Docència: ha impartit cursos de teatre d’ombres per a professionals del 
teatre i l’educació a l’escola de titelles Titerearte i en el Departament 
d’Educació Servei de Formació “Formació Pas” de la Generalitat de 
Catalunya.  



Mercè Framis comença la seva trajectòria en solitari el 2002, i des de 
llavors ha centrat el seu treball en el teatre d’ombres. En concret els seus 
treballs en aquesta última etapa són:   

· A l’ombra del conte: Compara Llop Comare Truja (Conte tradicional). 

· Quan no hi havia Cel ni Terra. Gènesi. La creació del món segons es 
narra al llibre del Gènesi. 

· La Lluna i la Pruna. Recull de cançons, poemes i embarbussaments 
tradicionals del repertori català.  

· Retablo de Maese Pedro  (Manuel de Falla). Un treball conjunt amb 
Carles Canyelles de Rocamora Teatre. Una col·laboració amb la JONC 
(Jove Orquestra Nacional de Catalunya). Encàrrec del Teatre Auditori de 
Barcelona amb motiu de l’Any del Quixot, i dirigit per Quim Lecina.  

Animació i doblatge: Manipulació i doblatge del personatge titella “Mic” del 
programa MIC3. Programació per als més petits del K3//TV3. 

Doblatge del personatge “dibuix-animació ordinador” Non del programa 
infantil QUE NON? de  Xarxa de televisions locals. 
 
 

L’ESPECTACLE  

La Lluna la Pruna és un 
espectacle visual, d’obres 
acolorides i de formes 
senzilles que es belluguen, 
dirigit als més petits, que, 
sens dubte, queden 
atrapats pel cromatisme 
impactant de la pantalla.  

A més La Lluna la Pruna, 
presenta un recull de 
poemes, cançons i 
embarbussaments ben 
coneguts pels nens i 
nenes: Sol solet, L’arc de Sant Martí, Cargol treu banya, La gallina 
ponicana, Peix peixet, Mariners com que bufa el vent, La lluna la Pruna...  

L’espectacle il·lustra aquestes cançons, poemes i embarbussaments amb 
imatges, música i petites dramatitzacions.  

L’original posada en escena presenta un seguit de petites històries 
independents que s’encadenen subtilment.  

Cadascun dels poemes, cançons i embarbussaments es presenta com una 
petita història dramatitzada que potencia l’argument i facilita la seva 
comprensió.  



SINOPSI ARGUMENTAL  

El sol surt al matí, i com si jugués, col·loca les cases, col·loca la gent i 
juga a parlar amb ells: Bon dia Sol!  

Un nen explica com és casa seva. I com viu en ella amb els seus pares. 

Plou damunt la casa i el jardí, després surt l’arc de Sant Martí i tot seguit 
arriba el cargol. 

El cargol es queixa, no vol pujar la muntanya, perquè se li embruta la 
closca i pesa molt. Un grup de gallines travessen la pantalla, s’asseuen i 
una d’elles pon un ou. De l’ou en surt una gallina: una gallina xica, mica, 
camacurta i pellerica... i sis fills xics... 

Una mà i un cistellet recullen els ous. 

Un nen dalt d’un vaixell de paper vol anar a pescar un peix. Al fons del 
mar hi ha un peix que s’avorreix i que estarà molt content de què el 
pesquin.  

La lluna no vol sortir, no té cap vestit que li agradi, la lluna es vesteix amb 
un vestit de dol. La lluna i el sol mariner marxen junts sota la llum de les 
estrelles.  

 

ELS POEMES, LES CANÇONS I ELS EMBARBUSSAMENTS 
DE L’ESPECTACLE 

 El cel està ennuvolat (Embarbussament)  

 El cel està ennuvolat. 

 Qui el desennuvolarà? 

 El desennuvolador que el desennuvoli,  

 Bon desennuvolador serà. 



Sol Solet (Treta del cançoner preparat per Mn. Josep Soler amb 
harmonitzacions de Manuel Oltra: Cançons per al poble (2) d’Infants. 
Editorial Claret) 

 
 

 

 
 



Jo tinc Una Caseta (Ramon Folch i Camarasa) 

 

 Jo tinc una caseta, 

una caseta blanca; 

té un caminal que hi porta 

i un jardinet amb tanca. 

  

Té una teulada roja  

que li fa de capa, 

amb una xemeneia 

per on el fum s’escapa. 

  

Té una porteta verda 

i una petita entrada 

i una finestra amb vidres 

per contemplar la prada. 

 

Jo tinc una caseta 

xica, bonica i clara, 

on visc en companyia 

del pare i de la mare. 
 
 
 
Una goteta, dues gotetes (Poema) 

Una goteta, dues gotetes, tres gotetes, quatre gotetes... moltes gotetes! 

 

 

L’arc de Sant Martí (Treta del cançoner preparat per Mn. Josep Soler 
amb harmonitzacions de Manuel Oltra: Cançons per al poble (2) d’Infants. 
Editorial Claret) 



 

 

Cargol treu banya (Treta del cançoner preparat per Mn. Josep Soler amb 
harmonitzacions de Manuel Oltra: Cançons per al poble (2) d’Infants. 
Editorial Claret) 

 



La gallina ponicana (Treta del cançoner preparat per Mn. Josep Soler 
amb harmonitzacions de Manuel Oltra: Cançons per al poble (2) d’Infants. 
Editorial Claret) 

 

 

 

 



Un caragolí encargolinat (Embarbussament) 

 Un caragolí encaragolinat,  

 Qui el desencaragolinarà? 

 Jo el desencaragolinaré 

 Perquè desencaragolinar sé.  

 I si jo no el desencaragolo bé 

 Cercaré un altre desencaragolinador 

 Que el sàpiga desencaragolinar millor.  

 

 

Una gallina xica (Embarbussament) 

Una gallina tica-xica-mica, cama-curta i ballarica, va tenir tres pollets, 
tics-xics-mics, cama-curts i ballarics. 

Si la gallina no hagués estat tica-xica-mica, cama-curta i ballarica, els tres 
pollets no serien tics-xics-mics, cama-curts i ballarics. 

  

Hi ha una altra versió que en lloc de “tres pollets” diu “sis fills” 

 

Peix peixet (Cançó/cantarella)  

   Peix, peixet, 

   de la canya, de la canya, 

   peix, peixet, 

   de la canya al sarronet. 



Mariners com que bufa el vent (Treta del cançoner Iukaidi volum 1. 
Editat per Hogar del libro) 

 

 

 

La Lluna la Pruna (Treta del cançoner preparat per Mn. Josep Soler amb 
harmonitzacions de Manuel Oltra: Cançons per al poble (2) d’Infants. 
Editorial Claret) 

 

 



LA TÈCNICA DE L’ESPECTACLE: EL TEATRE D’OMBRES 

Atesa l’edat dels vostres alumnes no podem pretendre que entenguin la 
tècnica del teatre d’ombres, no cal pas. No obstant això, si que poden 
jugar, en un dia de sol, amb l’ombra pròpia i experimentar com s’escurça 
o com s’allarga... 

De tota manera, per a la vostra informació reproduïm la portada de la 
revista Jordi, i un fragment, on parla del teatre d’ombres, del llibre “Les 
Arts Escèniques de Catalunya” de Jordi Jané.  Ed. Círculo de lectores.  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDI VA SER UN SETMANARI INFANTIL, LLIGAT ALS CORRENTS NOUCENTISTES I MODERNISTES, QUE ES 

PUBLICÀ A BARCELONA DEL FEBRER A L’AGOST DEL 1928, PER IMPULS D’A. ROVIRA I VIRGILI. 
REPRODUÏM AQUESTA PÀGINA PER LA SEVA VINCULACIÓ AMB LA TÈCNICA DE L’ESPECTACLE. 



... 

“S’ha arribat a afirmar que el cinema és tan sols un teatre d’ombres 
fortament desenvolupat. Pot semblar una definició agosarada, però el cert 
és que l’invent dels germans Lumière només diferia de les experiències 
precedents (ombres xineses, llanterna màgica i fantasmagories) en un 
aspecte estrictament tècnic: tot i que encara no reproduïen exactament el 
moviment real, les imatges projectades a la pantalla ja eren totalment 
cinètiques. Amb l’aparició del cinematògraf, doncs, semblava que el teatre 
d’ombres quedaria com un episodi sebollit en l’arqueologia de l’espectacle. 
Però no ha estat ben bé així: d’una banda, aquesta modalitat de teatre 
perviu en algunes cultures, que li continuen atorgant un paper sagrat o 
màgic lligat a la fertilitat agrícola i humana; de l’altra banda, si bé com a 
recurs estètic o simbòlic, alguns creadors escènics contemporanis fan 
servir ombres en els seus espectacles.  

 

EL VIATGE D’ORIENT A OCCIDENT 

Les ombres han jugat un paper molt important a les cultures orientals. A 
l’illa de Java representa l’anima dels avantpassats morts i, indirectament, 
la transcendència de l’ésser humà. A l’Índia encara avui es poden veure 
ombristes escenificant passatges de textos religiosos com el Ramayana o 
el Mahabharata. Una llegenda xinesa del segle II abans de Crist explica 
que la mort d’una concubina va causar tanta tristor a l’emperador Wu-Di, 
que el mandatari només s’asserenà quan el sacerdot Xaowong li va fer 
retrobar un certa presencia de l’estimada projectant-n’hi l’ombra en un 
llençol mitjançant un llum i una figura de paper retallat. Des de la Xina, el 
teatre d’ombres es va estendre per tot l’Orient  (l’Índia, el Tibet, 
Cambodja, Malàisia, Java, Bali, Tailàndia) i per la conca mediterrània 
(Egipte, Tunísia, Turquia, Grècia). Quan el sultà turc Selim I conquereix 
Egipte al segle XV, queda tan fascinat per les representacions d’ombres 
que, de tornada a Istanbul, s’hi endú el manipulador per continuar gaudint 
de l’espectacle.  

A Turquia la manipulació d’ombres adopta el nom del protagonista 
(Karagöz, un personatge rude i agressiu que representa la veu i el 
caràcter del poble) i, quan els turcs envaeixen Grècia, hi introdueixen 
també teatre d’ombres. Curiosament, una de les primeres atribucions del 
protagonista de les ombres gregues (Karaghiosis) és la de representar 
obres patriòtiques contra l’invasor turc. Al començament del segle XVII 
trobem també rastres d’ombristes a Jerusalem i a Damasc.  

El teatre d’ombres europeu deriva directament de la tradició oriental, però 
el viatge ha transformat el seu substrat màgic en una activitat 
exclusivament lúdica. Les ombres que penetren  a Itàlia el segle XVII, 
s’expandeixen per Europa durant el XVIII i el XIX. El 1775, Ambròs fundà 
un teatre d’ombres a Londres i, del 1783 al1788, Joseph Riozete en fa 
espectacles a Sant Petersburg i a Moscou. El 1760, Médard Ardinot 
n’introdueix la tècnica a Paris. Deu anys més tard, l’ombrista Séraphin 
obre un teatre d’ombres xineses a Versalles, i el 1784 s’instal·la a les 



galeries del Palais Royal de la capital francesa, on els seus descendents 
continuarien fent espectacles d’ombres durant quasi cent anys. Del 1887 
al1897, Henri Rivière centra en les ombres les activitats del cabaret 
parisenc Le Chat Noir (on col·laboren els catalans Pere Romeu i Miquel 
Utrillo, factòtums d’Els Quatre Gats). Molt abans, el 1640, el jesuïta 
alemany Kircher havia descobert el principi de la llanterna màgica, 
perfeccionat anys més tard per l’holandès Huygens en imprimir un 
moviment mecànic a les figures.  

 

EL TEATRE D’OMBRES A CATALUNYA  

Joan Amades documenta que les ombres xineses es representen per 
primera vegada al Teatre de la Santa Creu (avui Teatre Principal) de 
Barcelona per la Quaresma de l’any 1800. Les introdueix una companyia 
de volantins italians que comandada per Francisco Frescara i Giacomo 
Chiarini, remata les exhibicions d’acrobàcia i d’equilibri amb una projecció 
d’ombres. A les primeres dècades del XIX, aquesta modalitat s’exhibeix 
majoritàriament a les cases particulars barcelonines i, en tenir un poder 
suggeridor superior al teatre de titelles, manté també una forta 
competència amb altres espectacles com els cosmorames i la llanterna 
màgica. Si bé els primers arguments són molt simples, els ombristes 
aniran engruixin amb el temps. El 1873, Ramon Pascual recopila en un 
manuscrit els sainets d’ombres que es representaven a casa seva, i el 
crític i historiador teatral Xavier Fàbregas ha recollit els sainets escrits per 
l’ombrista Andreu Amat a mitjan segle XIX. Les ombres van arribar a ser 
un espectacle molt popular: se n’editaven els textos i es comercialitzaven 
plantilles de cartolina per fer espectacles casolans. De mitjan segle XIX és 
la figura de Nevas, un famós ombrista a domicili que el 1869 funda la 
societat La Sencilla al número 31 del barceloní carrer de la Canuda (local 
que més tard ocuparia la Sala Mozart, dedicada preferentment als 
titelles), on Nevas ofereix sessions d’ombres dos cops per setmana. Les 
sessions d’ombres van tenir també un fort protagonisme a Els Quatre 
Gats. 

Joan Amades (1890-1959) afirma que de petit anava a veure titelles al 
Cafè dels Cecs del carrer de Ferlandina, però que en aquell temps les 
ombres ja havien passat de moda. Diu, textualment: ”La descoberta de la 
màquina de projeccions féu perdre terreny a les ombres. La mainada del 
meu temps ens embadalíem davant les projeccions acolorides i de gran 
realisme projectades amb la joguina, molt en voga al nostre temps, 
coneguda per llanterna màgica. Més tard, el cinema vingué a postergar 
aquella i amb ella l’espectacle d’ombres, que no pot reviure sinó com una 
curiositat arqueològica”. És a dir les ombres ja s’havien eclipsat a l’inici del 
segle XX i les d’Els Quatre Gats devien ser les obsoletes del gènere. Però, 
tot i el coherent vaticini de Joan Amades, les ombres encara han estat 
treballades per artistes catalans de l’últim quart del segle XX. En són bons 
exemples muntatges recents de La Fanfarra, d’Eugenio Navarro, La Cònica 
Lacònica i Mercè Framis.”        “LES ARTS ESCÈNIQUES DE CATALUNYA” DE JORDI JANÉ. 



OBJECTIUS I CONTINGUTS PEDAGÒGICS  

La Lluna la Pruna és un espectacle eminentment visual, amb petites 
històries i cançons tradicionals que pretén reforçar els primers 
coneixements dels alumnes quan a cants i petites històries, així com 
endinsar-los en la fantasia i la creativitat a través de la plàstica.  

 

CONTINGUTS  

• El llenguatge: Aprenentatge de vocabulari i dicció a través dels 
embarbussaments 

• Els contes 

• Les cançons  

• Els colors i les ombres 

 

PROCEDIMENTS  

• Retenció de paraules, frases, textos, sons i ritmes. 

• Reproducció imitativa de sons, paraules, frases o estructures, 
cadències i melodies. 

• Ús del vocabulari propi de l’entorn 

• Percepció visual d’imatges acolorides 

• jocs amb ombres 

 

ACTITUDS 

• Interès per seguir l’argument de l’espectacle  

• Gust per explorar noves percepcions i sensacions  

• Respectar les normes de comportament essencials que s’han de 
tenir en compte en un teatre.  

 

 



PROPOSTES DE TREBALL 

ABANS D’ASSISTIR A L’ESPECTACLE 

 Anar a teatre és sempre una festa! I tota festa sempre és un acte de 
relació social que exigeix unes normes de comportament. Cal assegurar 
en l’alumnat un interès positiu per assistir a una representació. 

Entrar en un lloc públic, com un teatre, ja mereix una actitud de respecte. 

Durant la representació el silenci serà la prova de respecte i elegància més 
patent que l’alumnat pot oferir. 

En aquest cas obtindrà l’agraïment més sincer per part dels actors, ja que 
la feina d’aquests és molt complexa, perquè és basada en 
sincronitzacions, i qualsevol distracció pot fer malbé aquests requisits 
indispensables. 

Un silenci atent i respectuós assegura una major qualitat en la 
interpretació. 

Gràcies, doncs, per col·laborar en fer unes sessions de més qualitat. 

 

DESPRÉS D’ASSISTIR A L’ESPECTACLE   

 

 COMENTEM L’ESPECTACLE 

Primer de tot parleu amb els alumnes de l’espectacle que han vist. Entre 
tots recordeu què hi havia a l’escenari, hi havia actors?, hi havia titelles? o 
han vist siluetes de diverses coses negres i de colors? 

Recordeu: 

  Els personatges que hi sortien  

  Els colors de l’espectacle 

I parleu de la diferència de l’espectacle d’ombres amb un espectacle 
d’actors.  

Expliqueu-los de forma fàcil el funcionament d’aquest teatre d’ombres. 

 

 EXPERIMENTEM EL TEATRE D’OMBRES 

Per fer ombres xineses. Necessiteu un llençol blanc per fer de pantalla i un 
focus o projector. Deixeu la classe ben fosca i organitzeu els alumnes 
perquè passin un a un per darrera el llençol mentre els altres fan 
d’espectadors. Demaneu a cada un que faci alguns moviments i tant ell 
com els altres podran observar que com més s’acosta al llençol més petita 
i definida es fa la imatge. 

Si teniu poc espai podeu muntar un teatrí amb un full gros de paper al 
davant i el focus darrera i jugueu amb les mans o siluetes retallades. 



 

 

 
 

Si situeu el ninot prop del focus i lluny de la pantalla s’engrandeix la 
imatge projectada. Com més a prop de la pantalla estigui el ninot més 
s’aproximarà, la imatge a la dimensió real de l’objecte. 

Com els titelles de tija, els ninots de les ombres es manipulen a distància 
a través d’unes barnilles fines i fixes. Si el ninot és articulat tindrà una 
barnilla per cada part mòbil, si és un ninot simple tindrà només una 
barnilla que el subjectarà des de sobre, des del darrera o bé des de sota. 

Els manipuladors han de treballar des dels costats de la pantalla (o bé des 
de sobre o des de sota si la pantalla és petita) perquè no es vegi la seva 
ombra. 

 

 

 JUGUEM AMB LES OMBRES 

1- En un dia assolellat poseu els vostres alumnes en situació perquè 
descobreixin la seva pròpia ombra:  

• Que hi juguin, que intentin agafar-la, que intentin fugir-ne. 

• Que experimentin què passa quan es mouen. 

• En grups de dos proposeu que juguin a trepitjar l’ombra del 
company. 

• Feu-los descobrir els elements que estan a l’aire lliure i fan ombra: 
arbres, fanals, cases... 

Finalment poseu en comú tot el que han observat i expliqueu perquè es 
produeix l’ombra. 

 

2- Jugar  amb la nostra ombra és un exercici ben fàcil que podem 
proposar als nens des de ben petits: Observar com és mou, com s’allarga 
o s’escurça, com és ben fosca o més clara, com es dobla... 



Per això tenim dues possibilitats: el sol del pati i el llum de les aules. 

Amb el sol podem veure com varia l’ombra de les coses fixes, un arbre, 
per exemple, des del matí al vespre. Escolliu un arbre o fanal o... que 
tingueu prop de la classe i mireu al matí com és i cap on va l’ombra que fa 
i a la tarda, abans el sol no es pongui, torneu-ho a mirar. Què ha passat? 

 

Amb el llum artificial tenim més possibilitats perquè en poder-lo moure 
podem fer variar les ombres. Procureu-vos un llum (focus, llanterna...) 
poseu la classe fosca o en penombra i observeu com varien les ombres en 
moure el llum: Situeu-lo lluny o prop del nen i feu-li explicar què passa. 
Després situeu el llum més alt que el nen o més arran de terra i feu-lo 
adonar de les variacions de la seva ombra. I què passa si enfoquem el nen 
amb dos llums una mica separats? 

També podem fer observar què passa amb l’ombra si es projecta a la 
paret o a terra o si s’estén prop de la paret, o si el lloc on es projecta no 
es pla (prestatges) etc.  

 

 

 TREBALLEM LES CANÇONS  

És ben segur que els vostres alumnes coneixien algunes de les cançons de 
l’espectacle. En aquesta mateixa guia didàctica les hi podreu trobar totes. 
Aprofiteu per reforçar-ne el coneixement amb els vostres alumnes o 
aprendre-les. Mentre feu cadascun dels treballs que us suggerim podeu 
aprofitar per cantar-les.  

 

Sol, solet: Us suggerim de fer dibuixar a cada alumne un sol amb un 
paper ben gros i després pintar-lo. Podeu indicar-los com pot ser el sol: 
solament una rodona amb els trets d’una cara, amb raigs com en forma 
de cabellera... 

 

L’arc de Sant Martí: Aquesta és la cançó que ens pot ajudar a treballar 
els colors. Feu-los diversos jocs com per exemple fer llistes de fruites i 
objectes, etc. que tinguin un color característic.  

 

Cargol treu banya: El cargol és un animal que per la seva morfologia, en 
general, resulta simpàtic als nens. Feu-los fer un cargol, a cada alumne, 
amb plastilina. En acabat gairebé tindreu una granja de cargols.  

 

La gallina ponicana: (Joc que podeu trobar explicat al peu de la cançó a 
la pàg. 11). 

 



Peix peixet: Feu dibuixar un peix a cada alumne, després pintar-lo. Quan 
tots els alumnes hagin acabat podeu muntar un mòbil o diversos mòbils 
per penjar a la classe.   

 

Mariners com que bufa el vent: Aquesta cançó, que possiblement no 
sigui tan coneguda, podria resultar interessant que primer aprenguessin 
bé la lletra i després la cantessin. En aquesta mateixa guia hi trobareu la 
partitura i la lletra.  

 

La lluna la pruna: Feu-ne una cantada tot seguint el ritme lent. Agafats 
de l’espatlla que es balancegin ara cap a un costat  i més tard cap a 
l’altre.  

 

 

 EMBARBUSSAMENTS   

L’actriu durant l’espectacle ens obsequia amb uns quants 
embarbussaments. Feu aprendre’n alguns, que potser siguin de més fàcil 
pronuncia, als vostres alumnes.  

 

Exemples: 

 

En Pinxo va dir a en Panxo: 

- Vols que et punxi amb un punxó? 

I en Panxo va dir a en Pinxo: 

- Punxa'm, però a la panxa no!  

 

 Duc pa sec al sac, m’assec on sóc, i el suco amb suc. 

 

Tinc tanta sang que a les cinc tinc son.  

 

 POEMES  

En l’espectacle l’actriu recita un poema de Folch i Camarasa, “Jo tinc una 
caseta”, que la trobareu en aquesta mateixa guia. Aprofiteu l’avinentesa 
per fer-lo memoritzar als vostres alumnes, ni que sigui una o dues 
estrofes.  

 



WEBGRAFIA 

www.jouscout.com És una pàgina d’escoltes i hi podeu trobar, entre 
moltes altres coses, jocs de paraules, contes, cançons... 

www.xtec.cat/~scervell/reculls/embarbussaments.htm Aquí només hi ha 
embarbussaments. 

 

A la pàgina del Museu del cinema hi ha molta informació sobre les ombres 
xineses. A més podeu trobar informació i activitats (en pdf) a les seves 
webs: 

www.museudelcinema.org/ct/pdf/3.2.pdf 

www.museudelcinema.org/ct/pdf/2_2_1.pdf 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

SERRA MAMERA Cantarelles i cançonetes per a infants. De: R. Bassa, M. 
Cabot, F. Crespí, R. Diaz, J. Lladonet. Editorial Moll. Un llibre per cantar i 
treballar diverses unitats temàtiques de CI i EI. 

 

 

 

 

 

 

 Podeu copiar la següent fitxa i donar-la als vostres alumnes per acabar 
de repassar l’espectacle que heu vist.  



Pinta els dibuixos. Els has vist a l’espectacle? Saps les 
seves cançons o poemes?  
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

              
 



 

I ABANS DE TANCAR... 

El programa “Anem al teatre” disposa d’una pàgina web, en la qual hi 
podeu trobar tota la informació general sobre el programa, així com les 
guies didàctiques que es corresponen amb els espectacles. 

També hi hem inclòs una eina de gran valor per a nosaltres, atès que ens 
permet de millorar l’oferta cada temporada: l’Enquesta d’Avaluació. 

 

Som a: 

http://www.diba.cat/anemalteatre/ 

 

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. 

 

 
 


