
 

CANTEM 

El material consta de:  
. 8 cançons amb imatges ARASSAC 

- Plim l’esquirol 
- La lluna la pruna 
- Llepa, llepa 
- Sol, solet 
- El llop 
- Xim-xim 
- Cargol treu banya 
- La tardor 

 
. Les mateixes cançons amb imatges que es treuen i es posen (velcro) 
. 8 imatges ( esquirol, lluna, nen amb llengua fora, sol, llop, pluja, cargol, tardor ) 
. Caixa de la cançó  
. Objectes representatius de a cançó ( fulles, esquirol i pinyes...) 
 
 
Un dels objectius de la cançó és l’aprenentatge de la llengua, tant pel que fa a l’adquisició de lèxic 
(vocabulari) com d’estructures. A nivell de parla ajuda a reforçar la dicció correcta dels fonemes. 
També desenvolupa la memorització.  

 

Metodologia:  

. Crear un ambient de silenci i escolta activa. Què hi ha dins la caixa? 

. Escoltar la cançó interpretada pel mestre/a o CD, tot ensenyant l’interior de la caixa. 

. Ensenyar la lletra i melodia de la cançó (si no està apresa anteriorment).Es fragmentarà la cançó 
en frases musicals lògiques i, després de cantar-la el mestre/a un parell o tres de vegades 
(indicant amb la mà el gest d’escoltar i no cantar), es farà repetir als nens. Quan ja tinguem dues 
frases apreses s’ajuntaran.  S’enllaçaran les frases o estrofes fins que la cançó s’hagi memoritzat.  

Activitats de prelectura 

.Els nens aniran cantant la cançó i la mestra els  senyalarà amb el dit les paraules ( amb i sense 
icones). Se’ls animarà dient que estan llegint molt bé i podrem preguntar a les paraules amb 
imatges “ Què hi posa aquí?” 

.S’utilitzaran les cançons amb les imatges tretes i s’aniran posant a mesura que es diguin. Es poden 
usar únicament les imatges de la cançó o també agafar-ne d’altres. Es pot deixar escollir entre 
dues, entre totes o bé guiar el procés.  

 



. Mostra de treball de consciència fonològica:  

Jocs d’escolta: Actitud d’escolta, diferenciació so-silenci (a silenci estar asseguts, al so ballar al 
ritme de la cançó) 

Rimes: sentir que hi ha paraules que rimen (cantar en veu baixa, les paraules que rimen en veu 
alta) 
 
Paraules llargues i curtes: Pronunciar un parell de paraules “ TRONC- ESQUIROL ” preguntar als 
nens quina pensen que és més llarga. Quan hagin contestat, ensenyar les paraules escrites, per 
comprovar si la seva apreciació és correcta. 
 

So inicial de paraules: 

“Ara jugarem a un joc que es diu “en què estic pensant…? Pensaré en alguna cosa i vosaltres heu 
d’endevinar el que és. Us donaré pistes” 

1ª pista.- El fonema inicial de la paraula pensada. 

Després pistes que facin referència al significat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Si els petits tenen dificultat a recordar la cançó ens podem ajudar de 

tots aquells recursos que facilitin la memòria: gestos, titelles amb els 

personatges, rètols amb dibuixos, representació de l’argument amb 
nens/es de la classe, escenificar els diàlegs amb solistes... 


