
 

 GENERALITAT DE CATALUNYA  
 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 4: Ens 
movem II  

Primària MITJANS 

Àmbit/Àrees: Educació artística (música, plàstica), Llengua castellana, Llengua 
anglesa, Valors, Medi natural (opcional) 

Què he de fer? TASCA  1. Fer un vídeo dels ritmes (música) 

2. Quién es quién (comprensió lectora de castellà) 

3. Curtmetratge Cuerdas (comprensió oral i opinió de valors)  

4. Fer una manualitat (plàstica) 

5. “What are you like?” (fer un vídeo en anglès) 

OPCIONAL: per qui vulgui ampliar coneixements 

experimentant amb  la cuixa de pollastre. 

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

1. Pots fer servir el teu cos o bé objectes que tinguis a casa 

que facin algun tipus de so i també necessites un dispositiu 

per gravar-te. 

2 i 3. Full, llapis i goma per escriure les respostes. Si no pots 

imprimir la graella i les preguntes, no et preocupis, pots 

escriure la resposta en un full en blanc i ens envies una foto. 

4. Diferents materials reciclats: botons, ,taps, filferro, tubs de 

cartró….  

5. Un dispositiu per gravar-te. 

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

Per fer la proposta 1 i 5 heu de visualitzar els vídeos que les 

especialistes us han preparat amb els exemples.  

A la proposta 2 heu de llegir atentament la descripció de cada 

personatge i triar de qui es tracta. 

A la 3, heu d’estar atents a la història que s’explica i contestar 

les preguntes que teniu a continuació. 

A la 4a proposta podeu reutilitzar material que tingueu per 

casa i fer la vostra pròpia obra d’art tal i com indiquen les 

fotografies d’exemples. 



Enllaços d’interès   MÚSICA:  

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA 

https://youtu.be/Phsi1ggZUT4 
 
ANGLÉS:  
https://youtu.be/4zz2J_x67D0 
 
VALORS:  
http://www.cuerdasshort.com/video 

Comprovo què he fet  Abans d’enviar les feines, les repaso i comprovo que estiguin 

bé. 

1. He visualitzat els vídeos de música i m’he gravat fent 

percussió corporal. 

2. He llegit la descripció dels personatges i he posat el nom en 

cada una. 

3. He vist el curtmetratge de Cordes i he respost les 

preguntes. 

4. He elaborat la creació plàstica. 

5. He vist el vídeo de la descripció d’anglès i m’he gravat fent 

la meva descripció. 

 

MÚSICA 

  

1. Hola Numerotàstics! Us proposem la següent activitat de música on podreu descobrir que              

el vostre cos és capaç d’elaborar sons i ritmes espectactulars! 

Mireu, aquí teniu un vídeo VÍDEO on podeu veure un exemple de cançó feta amb percussió                

corporal, és a dir, amb el nostre propi cos.  

La Lara i la Sònia us han volgut fer un vídeo d’exemple d’aquesta cançó, la teniu AQUÍ 

Ara us toca a vosaltres! Us animem a que, fent servir aquesta cançó o una altra, intenteu fer                  

percussió corporal, és a dir, música amb el vostre cos. També podeu fer servir objectes que                

tingueu a casa i descobrir diferents sons i acompanyar la vostra cançó. Us animem a que ho                 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://youtu.be/Phsi1ggZUT4
https://youtu.be/4zz2J_x67D0
http://www.cuerdasshort.com/video
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://youtu.be/Phsi1ggZUT4


feu amb les vostres famílies, que experimenteu i segur que serà una experiència increible!  

Podeu enviar-nos un vídeo o un audio de com ho feu. Totes les propostes seran               

benvingudes.  

Per cert, no patiu per quan la podeu enviar, teniu fins el dia 11 de maig.  

Estarem esperant les vostres propostes amb moltes ganes i amb molta il·lusió!  

 
CASTELLANO 
 
Recuerdas que en la anterior propuesta trabajamos la descripción de personas?  
 

 

2. Os proponemos que jugueis al ¿Quién es quién? Mirad atentamente a estas personas. 

Después leed la información que aparece en las tarjetas y tratad de identificarlas. Poned el 

nombre del personaje debajo de la descripción. 

 

 
 
 
 
 



- Es rubio 

- Tiene el pelo corto y 

rizado 

- Tiene los ojos 

castaños  

- Lleva perilla 

- Es pelirroja 

- Tiene el pelo largo y 

rizado 

- Tiene los ojos 

castaños 

 

- Es moreno 

- Tiene el pelo un poco 

rizado 

- Tiene los ojos 

castaños 

- Es joven 

- Lleva una gorra 

- Es rubia 

- Tiene el pelo a 

media melena 

- Tiene los ojos 

marrones 

- Lleva gafas 

- Lleva un sombrero 

     

- Es mayor 

- Es calvo 

- Tiene los ojos 

castaños 

- Lleva gafas 

- Tiene bigote 

- Es mayor 

- Tiene el pelo corto, 

canoso y rizado 

- Tiene los ojos azules 

- Lleva gafas 

- Es guapa 

- Es castaña 

- Tiene el pelo a 

media melena 

- Tiene los ojos 

marrones 

- Es muy morena de 

piel 

- Es guapa 

- Es moreno 

- Tiene el pelo corto y 

rizado 

- Tiene los ojos 

marrones 

- Lleva bigote 

  

    

- Es rubio 

- Tiene el pelo corto y 

liso 

- Tiene los ojos azules 

- Es delgado 

 

- Es castaña 

- Tiene el pelo corto y 

liso 

- Tiene los ojos 

marrones 

- Es joven 

- Lleva una gorra 

verde 

- Es morena 

- Tiene el pelo largo y 

rizado 

- Tiene los ojos 

castaños 

- Lleva gafas 

 

- Es moreno 

- Tiene el pelo corto y 

rizado 

- Tiene los ojos 

marrones 

- Lleva barba 

- Es muy moreno de 

piel 

    

- Tiene el pelo blanco 

- Tiene los ojos 

castaños 

- Lleva gafas 

- Lleva perilla 

- Es castaña 

- Tiene el pelo a 

media melena 

- Tiene los ojos 

marrones 

- Es joven 

- Lleva unos 

pendientes verdes 

- Es rubia 

- Tiene el pelo a 

media melena 

- Tiene los ojos azules 

- Es delgada 

- Es muy guapa 

 

- Es rubio 

- Tiene el pelo corto y 

liso 

- Tiene lo ojos 

marrones 

- Es fuerte 

- Lleva una gorra azul 

    

 - Es calvo 

- Tiene los ojos 

castaños 

- No tiene bigote 

- Lleva una barba 

pelirroja 

- Tiene el pelo corto y 

liso 

- Es canoso 

- Tiene los ojos 

castaños 

- Es delgado 

- Es pelirrojo 

- Tiene el pelo corto y 

liso 

- Tiene los ojos azules 

- Lleva bigote 

- Es delgado 

- Es calvo 

- Tiene los ojos 

marrones 

- Es delgado 

- No lleva bigote ni 

barba 

    
 



 

VALORS   
Visualiza este corto: CUERDAS. Después responde las siguientes preguntas. 

3.¿Con qué personaje te identificas? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.¿Por qué crees que los amigos de María dicen que es rara? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Alguna vez te han ayudado a ti o tú has ayudado a alguien como lo hizo María? 
Explícalo.  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué sensaciones te ha transmitido el corto? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.cuerdasshort.com/video


PLÀSTICA 
 
7 Aquí tens diferents propostes de plàstica tria la que més t’agradi i fes la teva propia creació. 
 

A) Agafarem de model l’obra artística de Alberto Giacometti. 

 
B) Aquí et proposem diferents formes de representar el cos humà. Tria la que més 

t’agradi i fes la teva propia creació.

 



ANGLÈS 

8. En primer lloc, l’alumnat haurà de visualitzar el VÍDEO i seleccionar el vocabulari que               

defineix els seus ulls i el seu cabell.  

A continuació, ha de gravar-se fent la seva descripció seguint l’exemple de la mestra. Aquí               

tenen el guió: 
 

Hello! 
My name is… 

 I have got … eyes and I have got … , .... hair. 
Bye! 

 

AMPLIACIÓ: MEDI NATURAL (OPCIONAL) 

Fem la dissecció d’una cuixa de pollastre 

9. Primer has d’escriure la hipòtesi a la pregunta inicial. Després, amb l’ajuda d’un adult,               
aneu disseccionant la cuixa i fent una fotografia a cada pas o dibuix.  

 
Finalment, reflexiona sobre el que has trobat dins la pota i pensa una conclusió per a la                 
pregunta final. 
 

PREGUNTA INICIAL Què hi ha dins el cos que ens permet moure'ns? 

HIPÒTESI 
 

 
 
 
 
 

 

EXPERIMENTACIÓ I OBSERVACIÓ 

Material:  
● Cuixa de pollastre 
● Una safata 
● Tisores 
● Càmera de fotos  

https://youtu.be/4zz2J_x67D0


Procediment: 
 

1. Agafa la pota de pollastre i fes una fotografia/dibuix (1). 

2. Treu la pell, observa com està agafada al múscul, observa el greix i fes una 

fotografia/dibuix (2). 

3. Busca les articulacions que permeten el moviment i intenta moure-les de manera 

natural. 

4. Observa com està agafat el múscul a l’os i talla-ho. Fes una fotografia/dibuix (3). 

5. Treu tots els músculs de la pota, observa com són i fes anotacions. Fes una 

fotografia/dibuix (4). 

6. Ara que tens l’os al descobert, fixa’t en l’articulació. Fes una fotografia/dibuix (5). 

7. Reflexiona sobre el que has trobat dins la pota i pensa una conclusió per a la 

pregunta inicial. 

Imatge 1 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 2 

Imatge 3 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 4  
 
 
 
 
 
 

Imatge 5 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓ 

 
 


