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Sinopsi
Després d’ una pluja d’ estels, l’Ananda troba prop la seva barca, una petita estrella
perduda que farà que els amics del mar s’uneixin i naveguin mar endins, entre cançons
i jocs, per ajudar a una nova amistat que brilla…
ARGUMENT
Als vespres d’estiu a l’Ananda li agrada asseure’s a la barca que li va fer el seu avi,on
recorda cançons i històries que ell va explicar-li. Un dia passarà una cosa ben màgica,
arribarà un personatge del cel: una petita estrella. L’Ananda i els seus amics del mar,
faran tot el possible per poder-la tranquil·litzar i ajudar a trobar els seus pares .
OBJECTIU PEDAGÒGIC
En la història es reflecteix el valor de l’amistat i l’ ajuda entre els éssers

Fitxa artística
Marta Arnaus : Interpretació, guió i direcció

Versió musicada en directe:
Jordi Bardella : Guitarra
Òscar Igual :

Acordió

UN DIA AL MAR
Proposta d’ activitat abans de veure l’ espectacle
Al llarg de l’ espectacle escoltarem vàries cançons interpretades
per l’ actriu. Una d’ elles,és “ La mar estava salada”,, pot ser una
divertida d’ aprendre i cantar, doncs ens proposa cantar la
mateixa cançó amb les cinc vocals.
A cicle d’ infantil, al grup
grup que es vegi adient, es podrien fer cinc
grups d’ infants, i fer cantar a cada grup amb una vocal diferent.
“ La mar estava salada, salada estava la mar,
la mar estava salada, salada estava la mar.
Le mer esteve selede, selede esteve le mer,
le mer esteve
estev selede, selede esteve le mer.
Li mir istivi silisi, silisi istivi li mir.
Li mir istivi silidi, silidi istivi li mir.
Lo mor ostovo solodo,solodo ostovo lo mor.
Lo mor ostovo solodo, soloso ostovo lo mor.
Lu mur ustuvu suludu, suludu ustuvu lu mur,
Lu mur ustuvu suludu, suludu ustuvu lu mur. “
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“ La mar estava salada” – partitura-Cançó tradicional mexicana

UN DIA AL MAR
Proposta d’ activitat després de veure l’ espectacle
És enriquidor fer recordatori del que hem vist, i donar la
possibilitat de que expressin què recorden,què els ha pogut
sorprendre, emocions, quins personatges han aparegut al llarg de
del conte…
Activitat 1
Al llarg del conte hem conegut diferents animals que viuen al
mar: un peix, un cavallet i una estrella de mar. Podem recordarlos, i pintar-los.

Activitat 2
Podrem llavors crear un racó del mar, amb els dibuixos fets,
alguna safata amb sorra de platja, petxines per poder manipular
la sorra... Podem proposar llibres amb imatges o contes
relacionats amb el mar.

