
 

 

CANÇONS EN LA FOSCOR 

 

Cia. Alitaptap 

 

Guia didàctica 
 

EDUCACIÓ INFANTIL (1-6 ANYS) 

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA 

 

 
 

 

 

 

 

 Jove Espectacle 

www.jovespectacle.cat/escoles  

jovespectacle@gmail.com 

609313501 

Lloret de Mar 

 



CANÇONS EN LA FOSCOR 
Cia. Alitaptap 
 
 
 
SINPOSI DEL TALLER-ESPECTACLE 
 
Som conscients que la foscor sovint és causa de pors i inseguretats però la 

brillantor màgica de la llum negra és una eina ideal per ajudar els més tímids a 

deixar-se anar i els més porucs a quedar-se sorpresos. 

Sabem que durant els primers anys de vida observar coses diferents ensenya els 

infants a fer-se una idea del món que els envolta. Mirar amb atenció al seu voltant 

exercita la seva capacitat de percepció i aguditza les seves capacitats cognitives.  

 

Tenint en compte els punts esmentats  anteriorment, en aquest espectacle 

apareixen titelles de formes conegudes pels infants  ( una barca, un sol, una lluna…) 

acompanyades de cançons populars que reconeixen perfectament. Aquesta 

familiaritat amb aquestes titelles i aquestes cançonetes els dóna tranquil·litat i fa 

que se sentin segurs en la foscor. 

També senten el so de les ones del mar i les gavines, diferents sons de la nostra 

veu, i també músiques desconegudes per ells , estimulant la curiositat innata de tot 

allò que senten. També utilitzem gomes elàstiques que en ocasions es mouen 

suaument i ondulants i de sobte són línies rectes i tenses, o fils de colors que es 

transformen en peixos… tot és possible. 

 

Aprofitant la sensació d’estar foscor en finalitzar l ’espectacle ballarem tots junts 

amb un objecte fluorescent sota la llum negra, convertint als infants en els 

creadors de la màgia i en descobridors d’ alguns secrets. 

 

 

Al final de tot entreguem un cd amb totes les músiques a l’escola. I a partir del 

qual també es poden treballar certs punts d’aquesta guia pedagògica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FITXA ARTÍSTICA 
Direcció:  Laura Zamora 

Intèrprets: Anna Alonso i Mireia Garcia 

Composició musical: Anna Alonso i Mireia Garcia 

Escenografia: Mireia Garcia 

Fitxa pedagògica: Anna Alonso  

 
 
 
 
FITXA TÈCNICA 
-  Sala que pugui ser enfosquida del tot 

-  Infants vestits amb roba negra o fosca 

-  Aparell de cd 

-  2 bancs suecs i 2 cadires 

-  Espai de 3m d’ample x 4m de fons 

 
 
 
 
CV COMPANYIA 
La companyia es va crear l’any 2009 amb el desig de crear espectacles per als més 

menuts. A través de propostes corporals amb música vam començar a introduir-nos 

en aquest món i arrel d’un curs de llum negra vam decidir crear l’espectacle-taller 

Cançons en la foscor que hem presentat a diverses escoles bressol i també l’hem 

adaptat a segon cicle d’educació infantil. 

Hem donat formació de llum negra a estudiants de TEI i de Magisteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Per cicle infantil: 
 
 
PROPOSTES PEDAGÒGIQUES ABANS DE L’ESPECTACLE 
 
 

• Llenguatge musical: 

Com que a l’espectacle cantem algunes de les cançons més conegudes pels 

més menuts es poden ensenyar i/o repassar: 

Una barca puja i baixa, un peix de color, el cargol treu banya, el sol solet, la 

lluna la pruna.  (lletres a continuació) 

 

 

 

 
PROPOSTES PEDAGÒGIQUES DESPRÉS DE L’ESPECTACLE 
 

• Llenguatge oral: 

Parlar de si els ha agradat l’espectacle, què els ha agradat més... 

 

• Llenguatge musical: 

Cantar les cançons. 

 

• Llenguatge plàstic:  

Dibuixar algun dels titelles de l’espectacle, confeccionar material 

fluorescent a la llum negra 

 

• Llenguatge corporal: 

Preparar material fluorescent pels infants i amb un fluorescent de raigs UV 

experimentar-ho altre cop 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Per cicle inicial: 

 
PROPOSTES PEDAGÒGIQUES ABANS DE L’ESPECTACLE 
 
 

• Llenguatge oral: 

Demanar-los si coneixen coses que es vegin a les fosques, parlar de la 

foscor, de la nit, de les pors... 

 

• Llenguatge musical: 

Com que a l’espectacle cantem algunes de les cançons més conegudes pels 

més menuts es poden ensenyar i/o repassar: 

Una barca puja i baixa, un peix de color, el cargol treu banya, el sol solet, la 

lluna la pruna.  (lletres a continuació) 

 
 
 
PROPOSTES PEDAGÒGIQUES DESPRÉS DE L’ESPECTACLE 
 

• Llenguatge oral: 

Parlar de si els ha agradat l’espectacle, què els ha agradat més... 

 

• Llenguatge musical: 

Cantar les cançons, reconèixer les músiques amb el què passava a 

l’espectacle 

 

• Llenguatge plàstic:  

Dibuixar algun dels titelles de l’espectacle, confeccionar material 

fluorescent a la llum negra.  

 

• Llenguatge corporal: 

Preparar material fluorescent pels infants i amb un fluorescent de raigs UV 

experimentar-ho altre cop 

 
Nosaltres creiem que aquesta tècnica és un punt de partida 

perquè l’escola es pugui plantejar de fer petites actuacions 

en aquest format, els pastorets, la llegenda de st jordi, el 

conte dels 3 porquets... 

 



 
LLETRES DE LES CANÇONS 
 
UNA BARCA PUJA I BAIXA 
Una barca puja i baixa 

Una barca va a la mar 

La Pepa de marinera  

I el Pep de capità 

 

La Pepa ha caigut a l’aigua 

El Pep la va ajudar 

Un petó i una abraçada 

I se’n van a navegar 

 

 
UN PEIX DE COLOR 
Un peix de color verd 

Fa bombolles fa bombolles 

Un peix de color verd 

Fa bombolles dins del mar 

Peroppoperop...... que neda per sota l’aigua 

Peroppoperop.......que va pel fons del mar 

 

Un peix de color gris 

Neda ràpid, neda ràpid 

Un peix de color gris 

Neda ràpid dins del mar 

Peroppoperop...... que neda per sota l’aigua 

Peroppoperop.......que va pel fons del mar 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


