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U.D. EL TREBALL DE LA GLOSA A PRIMÀRIA
La Jota de l'Ebre  
Cicle  Superior. 6È

ANTECEDENTS
Aquests  alumnes,  l'any  anterior  ja  van  fer  un  treball  exhaustiu  de  la  glosa  de  forma 

interdisciplinar amb l'àrea de música i l'àrea de llengua. Els resultats sorprenents van ser el 

motor per continuar fent-ho aquest any a 6è, però amb nous objectius. A nivell musical, s'ha 

cercat una melodia de dificultat més elevada i, aprofitant que van de colònies al Delta de 

l'Ebre,  s'ha  treballat  la  jota.  A  l'àrea  de  llengua  s'han  treballat  els  recursos  estilístics 

(comparació, metàfora i ironia) i l'aprofundiment en la forma poètica.

OBJECTIUS 5è

● Cantar correctament la melodia de les nyacres

● Conèixer lletres de repertori tradicionals

● Ser conscients del temps binari

● Cantar individualment i en públic amb seguretat, bona actitud i bona dicció

● Tocar les nyacres en un conjunt instrumental Orff (melodia, harmonia i ritme)

● Saber portar un obstinat rítmic en la tornada ( q   ee )

● Aplicar la poesia com a tècnica d'expressió amb uns elements propis: rima, mètrica

● Utilitzar estratègies per emprar el llenguatge oral com a instrument de comunicació

● Ampliar vocabulari

● Conèixer la classificació de les paraules segons la posició de la síl·laba tònica

● Produir textos orals coherents i capaços de fer reaccionar al públic.

● Utilització de les formes de cortesia i de relació social

● Desenvolupar la creativitat i l'expressió dels alumnes mitjançant la glosa

OBJECTIUS 6è  (són objectius acumulatius)

● Conèixer la tonada de la jota de les Terres de l'Ebre 

● Conèixer els passos bàsics de la jota

● Ser conscients del temps ternari de la melodia



● Saber acompanyar la tornada de la jota amb l'obstinat rítmic: q e

● Comprendre i saber utilitzar els recursos estilístics estudiats 

● Elaborar textos orals organitzant la informació en format poètic

● Adequar-se a diferents situacions comunicatives i registres

● Desenvolupar  i  valorar  la  capacitat  memorística com a recurs  necessari  per  a la 

improvisació lingüística

● Mostrar interès per participar en els cantades de glosa

● Valorar el fet artístic com a manera de comunicar-se

TEMPORALITZACIÓ (17 sessions)
FASE I: Introducció: 3 sessions de música i 1 de llengua 

FASE II: Aprofundiment: 3 sessions de música i 5 de llengua

FASE III: Final: La lliga de cançó improvisada: 4 sessions 

MÚSICA LLENGUA LA LLIGA
20 de gener: 
27 de gener
3 de febrer
12 de febrer Carnaval: Ordres de riure 

17 de febrer
18 de febrer
25 de febrer
3 de març
4 de març
17 de març
18 de març
24 de març
27 de març

Fi del 2n trimestre
8 d'abril
9 d'abril
16 d'abril
23 d'abril



DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS
➔ 1a SESSIÓ: ÀREA DE MÚSICA

20 de gener (mig grup)
Objectiu: Primera aproximació a la jota. Com? Ballant

● Dansa (aprox. 15 min): Els alumnes aprenen el pas bàsic de la jota amb música de 

fons de  Quico el Cèlio, el noi el mut de Ferreries. És important que sentin el ritme 

ternari de la dansa. Així com insistir en fer la molla a cada pas. 

➔ 1a SESSIÓ: ÀREA DE LLENGUA  
27 de gener (gran grup)
Objectiu: Preparem el carnaval amb corrandes
A l’escola els alumnes de sisè són els encarregats d’animar la festa de carnaval. Per això 

representen davant tota l’escola l’arribada del rei Carnestoltes que discuteix amb la vella 

Quaresma  i acaba imposant la gresca i la disbauxa. El rei mana ordres a tots els alumnes i 

als mestres de tots els cursos i aquests les han de complir.

Desenvolupament de la sessió:

● Es comença recordant les activitats realitzades el curs passat amb les corrandes. 

Se’ls  proposa organitzar la festa de Carnaval utilitzant “la corranda”.

● Es posen en grups i el mestre assigna a cada grup els alumnes i les/els mestres 

d’Educació Infantil o Primària que els toquen. Llavors han de pensar una “ordre de 

riure” i convertir-la en corranda. Treballen una estona en grup

● Fem una posada en comú de les  ordres  pensades  cantant-les.  Anotem les  que 

pensem que cal corregir  algun aspecte.

● Es demana a cada grup que memoritzi les seves corrandes per la presentació.

➔ 2a SESSIÓ: ÀREA DE MÚSICA
3 de febrer (mig grup)
Objectiu: Aproximació a la jota. Com? Ballant i cantant.

● Dansa (aprox.  25 min):  Recordem el  pas bàsic de la jota i  hi  afegim els braços. 

Aquesta vegada ho fan davant d'un company i han d'observar què passa quan tots 

dos van cap a la dreta. Es va canviant de company. Ara, aquest  pas bàsic el fem 

amb desplaçament endavant i endarrere. També aprenem a “perseguir-nos”.

● Cançó (aprox. 10 min):   Aprenen, per imitació, la tornada de la jota “De Roquetes 

vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo...”



CARNAVAL

Divendres 12 de febrer

Producció de les corrandes elaborades pels alumnes

CORRANDES PER CADA CLASSE 
P-3
Atenció els de 3 anys
que són els petitonets
us heu d’aixecar de pressa
i a remenar el culet

P-4
I aquests nens de P-4
gairebé els més petitons
els hi farem fer una volta
a peu coix i amb saltirons

P-5
A P-5 ja sou més grans
més difícil ho fareu
agafeu-vos de les mans
i “visca” ben alt crideu

PRIMER
Hola alumnes de primer
Descordeu-vos les sabates
Com esteu? Nosaltres bé
I aneu de quatre grapes

SEGON
Ara toca els de segon
Cantaran una cançó
com que ells són tan bufons
serà “el caga tió”

TERCER
Als nens i nenes de tercer
ara què els hi farem fer?
Cridar amb la veu ben alta
“ volem molta molta xauxa”

QUART
I vosaltres els de quart
Començareu a ballar
Feu anar braços i cames
I amb les mans heu de picar

CINQUÈ
Ara és el torn de cinquè
a veure què els farem fer
agafeu-vos de les mans
i crideu “SISÈ” als grans

CORRANDES PELS PROFESSORS
MESTRES DE P-3
A les mestres de P-3
una cosa els volem dir
caminareu de puntetes
i aixequeu totes el dit

MESTRES DE P-4
Ara toca als de P-4
les mans hauran d’aixecar
que s’ajupin tots a terra
i les mans han de girar

MESTRES DE P-5
Senyoretes de P-5
que en teniu de tots colors
heu de fer una abraçada
I un petó ben gros a tots

MESTRES DE PRIMER
Tots els mestres de primer
una volta hauran de fer
al pati gran d’aquest centre
i dos salts molt alts també

MESTRES DE SEGON
I ara els mestres de segon
que esteu farts d’enrenou
tapeu-vos bé les orelles
i xiscleu un crit ben fort

MESTRES DE TERCER
Hola Consol i Patrícia
ara us farem passar
una prova facileta
la sardana heu de ballar

MESTRES DE QUART
I ara que els mestres de quart
facin un petó ben alt
a tots els nens de l’escola
que s’han de sentir estimats

MESTRES DE CINQUÈ
I l’Elena i la Mascort
que ja arriben a “sisè”
que es posin davant de tots
reverència han de fer

MESTRES DE SISÈ
Els professors de sisè
els més eixerits que hi ha
que ens facin alguns passos
amb un aire “sevillà”

MESTRES DE MÚSICA
Ara toca els de música
que això ens han ensenyat
han de fer una corranda
heu d’aprendre a improvisar

ESPECIALISTES D’ANGLÈS
Els”profes” que feu anglès
que vinguin aquí a davant
i que amb anglès ens desitgin
un divertit carnaval!

ALTRES ESPECIALISTES
També queden els de física
que aniran amb religió
i estirats ben bé a terra
ens faran unes flexions



PRACTICANTS 
Els jovenets practicants
que s’acostin somrient
faran deu voltes seguides
i al lloc tornareu corrent.

EQUIP DIRECTIU
Els de l’equip directiu
que s’acostin un moment
I que amb aquesta pilota
l’encestin correctament

PERSONAL DE SERVEI 
Ara en Jordi i la Montse
i també els del menjador
ens ballaran una salsa
i es mouran un piló.

TOTS JUNTS CANTEN:
Ell és el rei de la gresca
i li diuen Carnestoltes
Sempre va desmanegat
i sempre fa moltes voltes

Mestres, “senyos”, nens i nenes
animeu-vos a glossar
que de cançons i corrandes
milions en podeu pensar.

El volem aquí amb nosaltres
per celebrar el carnaval
i a la tarda un bon àpat
que diuen que tot s'hi val!

Sobretot els de cinquè
que heu de començar a entrenar
per la lliga de corrandes
que no trigarà a arribar

➔ 3a SESSIÓ: ÀREA DE MÚSICA
17 de febrer (mig grup)
Objectiu: Aproximació a la tonada i al ritme de la jota. Com? Ballant i cantant.

● Dansa (aprox. 10 min): Recordem el pas bàsic de la jota. Treballem el gir final. En 

faig una avaluació (domini del pas bàsic, aire, capacitat per adaptar-se al canvi de 

company)

● Cançó (aprox. 25 min) Aprenen, per imitació, la melodia de la jota a l'estil Canalero 

amb lletres de repertori de corrandes de l'any anterior.  

Reparteixo pergamins-corranda i amb petit grup o bé individualment les canten. El  

gran  grup  repeteix  el  5è  i  6è  verset.  (Observació:  els  hi  és  difícil  i  haig  d'anar

corregint o bé recordant els girs melòdics contínuament)

➔ 2a SESSIÓ: ÀREA DE LLENGUA
18 de febrer
Objectiu: la comparació

● Expliquem als alumnes què vol dir “RECURS ESTILÍSTIC”. Incidim en el fet que de 

vegades qui parla, canta o escriu juga amb les paraules per aconseguir entretenir, 

divertir,… Escrivim els models de comparació possibles: 

Més…que

Menys…que

Tan…com

 ……íssim



● Construïm frases oralment , jugant amb les característiques de cadascú i utilitzant la 

comparació i després hi apliquem rima i intentem que siguin heptasíl.labs:

La Maria és molt bonica

En Raül és molt gandul

Té uns ulls tan i tan blaus que al mirar-la ets al cel

● Treball  en  grups  de  corrandistes.  Pensar  corrandes  aplicant  la  comparació  per 

descriure  algun  dels  components  del  grup.  Es  dona  un  temps  breu.  Per  ser  la 

primera sessió es deixa tenir suport escrit però a la posada en comú s’han de saber 

de memòria. Les cantem i acompanyem entre tots.

● Produccions dels alumnes:

La Maia és molt rialllera
i un dia va anar a P-3
ja sabem, no és ploranera
riu i riu, no fa res més

La Tesa és molt bona mestra
i tothom l’estima molt
li encanta dibuixar
i en sap molt d’ensenyar

I en Daniel García
és un nen intel·ligent
perquè sempre estudia
i té molt bon cervell

L’Aniol és un nen
que si vol és molt trempat
volta i volta per la classe
sense gairebé parar.

La Núria és molt despistada
mai no troba pas ben res
sempre que fa la bugada
barreja mitjons i calçotets.

Era un home tan tan prim
que es va fer un vestit de ratlles
al vestit n’hi havia 100
99 li’n sobraren

La Lorena és la més alta
a tots ens passa dos caps
que no se’ns posi malalta
per l’alçada d’un refredat

Una noia vergonyosa
que quan veia el seu amor
es posava tan vermella
que semblava un pebrot

I l’Alícia, la “Blanquera”,
el seu pare és sabater
és tan alt com un Sant Pau
i ella també ho vol ser

La setmana que va nevar
sense llum ens vam quedar
es va fer tan i tan llarga
com un dia sense pa

Un nen nou ha arribat
ell és molt i molt trapella
tot el dia “xulejant”
i s’assembla a una paella.

A la clase se sisè B
hi ha nens de moltes mides,
alguns alts com un sant Pau
i altres de molt baixes mides

En Sergi té una gorreta
que no es treu ni per “pixar”,
algun dia la perdrà
i un infart patirà.

A la clase de sisè B
hi ha nens intel-ligents
d’altres que no ho són pas tant
però “bajanades” sí que en fan.

En Roger té els ulls blaus
i s’assembla a un angelet,
però en veritat és un babau
que no para pas mai quiet.

Una noia tan petita
que es deia Margarita
per poder enfilar-se al llit
necessita una empenta.



La nostra estimada Tesa
té els ulls blaus com el cel
els té ben plens de bellesa
i brillen com un estel

Era un home tan altet
que quan es tirava un pet
s’afogava tot el poble
i els deixava sens barret.

Caminant pel carrer
vaig trobar-me un diamant
i de tanta alegria
em vaig desmaiar a l’instant.

Vaig trobar-me una noia
amb els pits molt i molt grans
vaig quedar bocabadat
mentre li estava parlant

➔ 3a SESSIÓ: ÀREA DE LLENGUA.
25 de febrer
Objectiu: L'exageració (a través de l'acudit)
Desenvolupament de la sessió:

● Expliquem als  alumnes el  recurs  de  l’exageració  .  Els  presentem exemples.  Per 

animar-los a inventar-ne partim de la cultura popular dels “acudits” del tipus: “Era un 

home tan alt, tan alt,…que…”

● Els  alumnes  intervenen  explicant  els  acudits  que  saben  que  són  exageracions 

clares.  Intentem passar aquestes situacions a quartetes. 

● En grups de corrandistes es pensen corrandes aplicant l’exageració.  Es dóna un 

temps breu. Es deixa tenir suport escrit però a la posada en comú s’han de saber de 

memòria. Les cantem i acompanyem entre tots.

*A música s’ha introduït la jota i per tant se’ls comença a deixar triar entre la corranda o la 

jota

● Produccions dels alumnes

Hi havia una vegada
un nen molt desordenat
que no feia mai endreça
i tenia habitants al cap
i cada cop que es rentava
li sortien disparats.

Era una nena tan lletja
que quan es mira al mirall
en rebre el seu reflexa
el vidre es va trencar
tenia un gran problema
per poder-se maquillar.

Hi havia una vegada
un home molt, molt baixet
sempre, sempre caminava
amb formigues de bracet.

Hi havia una vegada
un home tan i tan gras
quan passava pel carrer
ja tallava tot el pas.

Hi havia una vegada
un gat molt i molt petit
en lloc d’engolir les rates
se’l menjaven amanit.

Hi havia una vegada
un home molt i molt alt
era més alt que la lluna
tocava el sol amb les mans

I aquest any ha nevat
han caigut milers de volves
molt i molt s’ha notat

Era un home petitet
que quan sortia al carrer
si baixava una escala



a Cassà tot era blanc
nens i nenes divertiu-vos
que a l’escola no hem d’anar!

el cap li tocava els peus
i llavors si s’aixecava
al terra tornava a ser.

Hi havia una vegada
un home tan gras, tan gras
que quan creuava la porta
es quedaba enganxat

Era una vegada un home
que sempre queia al carrer
i de tan gras que estaba
no es podía aixecar.

A la clase de sisè 
hi havia tan soroll
que quan algú hi entrava
es quedaba ben sord.

Era un home baixet
que sempre que s’ajupia
li passava una cosa
pudor de peus sentía.

Era un home tan lent
que semblava una tortuga
va apuntar-se a una cursa
i ara encara l’esperen.

Una vegada un home
tenia orelles grans
sempre que feia molt vent
sortia enlaire volant.

Una vegada un noi
que era tan i tan alt
veia la torre Eiffel
sense haver-se d’enfilar

Era un arbre molt alt
estava al mig d’un Prat
i quan feia molt de sol
es quedaba ben cremat.

➔ 4a SESSIÓ: ÀREA DE MÚSICA
3 de març (tot el grup)
Objectiu: Cantar, en petits grups, una jota de memòria

      Veure el vídeo de “Caçadors de paraules” a  les Terres de l'Ebre 
● Reparteixo pergamins-jota a cada grup i donat un temps prudencial s'ha de generar 

una cantada col·lectiva amb tornada (per part de tothom) i jota de memòria 

(individual). Cal crear un bon caliu, un bon ambient per tal de motivar a l'alumne a 

aixecar-se per cantar, posar èmfasis en les paraules més importants de la jota i 

ajudar-se amb petites dramatitzacions per fer més entenedor el text. 

● Avaluació del cant: Afinació, dicció i gràcia,

● Veure vídeo: Ens servirà per aproximar-nos a la zona geogràfica,  al  parlar  i  a la 

música. Veurem que la jota és un símbol d'identitat d'aquest territori. 

* Seria interessant poder ampliar la interdisciplinareitat a l’àrea de coneixement del medi

➔ 4a SESSIÓ: ÀREA DE LLENGUA
4 de març (tot el grup)
Objectiu: La metàfora
Desenvolupament de la sessió:

● Comencem revisant els recursos que ja hem estudiat. Introduïm un nou recurs: la 

metàfora. Els expliquem que la metàfora dins el nivell comparatiu seria el grau més 



alt ja que suprimeix l’element real per l’element amb què es compara.

Ex. Tens unes dents tan blanques i brillants com les perles.

Les tevés dents són tan blanques i brillants que semblen perles.

Les perles de la teva boca t’iluminen el somriure.

● Treball en grups de corrandistes. Pensar corrandes aplicant la metàfora. Es dona un 

temps breu. Es deixa tenir suport escrit però a la posada en comú s’han de saber de 

memòria. Les cantem i acompanyem entre tots.

● Produccions dels alumnes

Les agulles del teu cap
em fan tornar ben boig
cada cop que me les miro
em venen ganes de tocar.(R)

Té molt habitants al cap
I una jungla a les aixelles
Això ja tothom ho sap:
No li agrada la neteja.(R)

L'Amazònia del teu cap
està plena d’habitants
sempre que hi neva molt
queda tothom refredat
sempre que hi neva molt
queda tothom congelat

Avui al mati, a classe
la Tesa m’ha enviat fora
per culpa d’una cotorra
que em deia alguna cosa.
Jo tampoc paro mai quiet
i a tothom li faig nosa

Sempre que vinc a Girona
jo m’encanto amb algun noi
i li canto i desafino
tot és un gran enrenou
em fixo sempre en els ulls
les espurnes, jo les vull.

Els teus caramels d’amor
quan em van besar a mi
vaig quedar impressionada
quasi que em moro aquí.(R)

Les espurnes dels teus ulls
em tornen malalt d’amor
de tant bella que tu n’ets
constantment tinc un transtorn
I quan arriba la nit
il·lumines el firmament.

A la selva de les cames
una tribu hi pots trobar
que si aviat no es depila
em podría desmaiar.(R)

El fil de la seva vida
un dia es va trencar
jo estava tant i tant trista
que em vaig posar a plorar. (R)

Aquella noia tan alta
que no s’ha pas depilat
té dues selves a les cames
i també una al cap

Vaig trobar-me amb una dona
que tenia llargs fils d’or
un riu llarg en els seus ulls
perquè li van trencar el cor
es passeja per la plaça
pensant en el seu amor

A l’interior del teu cos
aquí al costat esquerre
el fil de la teva vida
poc a poc ja batega
un amor l’ha ben trencat
deixant-lo amb gran tristesa
Un trimestre d’aquest curs
una nena va suspendre
rius sortien dels seus ulls
malament s’ho va prendre.(R)



➔ 5a SESSIÓ: ÀREA DE MÚSICA
17 de març (tot el grup)
Objectiu: Lectura de la partitura. Conèixer els instruments habituals de la rondalla i 
creació d'una jota-endevinalla

● Reparteixo la fitxa del tema de la jota. Alguns exercicis els fem a l'aula i altres 

queden com a deures

➔ Sessió 5: ÀREA DE LLENGUA
18 de març (tot el grup)
Les noves tecnologies com a suport pel treball de la glosa
UTILITZEM L’ORDINADOR PER FER CADENES DE RIMES

● A classe s’ha treballat amb els diversos tipus de diccionaris de la xarxa: diccionari de 

paraules, enciclopèdics, de sinònims i antònims, bilingües,…

● Per aquest  motiu i  havent  iniciat  les  “corrandes”  presentem diverses planes web 

relacionades amb la poesia o la cançó i també algun diccionari per buscar rimes. 

Exemples:

BLOC DE POESIA INFANTIL.

 http://bibliopoemes.blogspot.com/2007/05/rimar-s-fcil-utilitzant-les-nt.html

DICCIONARI PER BUSCAR RIMES ( Atenció cal fer notar que a vegades la fonètica no és 

del tot correcte)

http://www.rimas.es/?paraula=arrugat&posicion=1&longitud=2&idioma=1

● La mestra  proposa una paraula  i  els  alumnes seleccionen de totes  les  paraules 

proposades les que més convenen. Llavors construeixen una quarteta amb dues de 

les rimes seleccionades.

● Alguns  alumnes  han aportat  adreces  interessants  que  poden  servir-nos  d’eina  a 

l’hora de trobar paraules per rimar 

➔ 6a SESSIÓ: ÀREA DE MÚSICA
24 de març (tot el grup)
Objectiu:  Localització  geogràfica  de  la  jota  i  altres  tonades  per  improvisar.  Cant 
individual de la jota-endevinalla

● Correcció dels exercicis de la fitxa, localització de les tonades en el mapa de la nació 

catalana i  cantada de la  jota  que ha fet  cadascú d'algun company de la classe. 

Endevinar qui és. Acabo l'avaluació dels alumnes



➔ 6a SESSIÓ: ÀREA DE LLENGUA
25 de març (tot el grup)
Objectiu: La ironia (a través del joc de les mentides)

● La ironia és una figura amb la qual s’intenta donar entendre el contrari del que es 

diu. En posem exemples i diem, dirigint-nos a un alumne que té un perfil una mica 

passiu amb l’activitat acadèmica

Com que ets un bon alumne

 sempre tot ho has estudiat

també em fas tots els deures

col·labores amb companys

i encara et sobra temps

per la mestra ajudar.

● Com  que  el  recurs  és  una  mica  complex,  juguem  al  joc  de  les  mentides  per 

complementar i tenir una altra opció a l’hora d’improvisar.Es proposa als alumnes 

que pensin jotes utilitzant la ironia  amb la característica d’algun company o explicant 

una mentida. Es dona un temps i es fa la posada en comú.

● PRODUCCIONS

En aquesta sessió s’han deixat de transcriure per considerar que no cal comprovar la 

comprensió del recurs. És evident que la corranda o la jota són bones eines per 

acostumar-se a utilitzar el llenguatge figurat.

VALORACIÓ:

Penso que es podrien treballar molts més aspectes de la llengua oral:

Completar  amb  els  recursos  estilístics  que  ens  hem  deixat:  Epítet,…  Treballar  també 

recursos d’altres tipus (morfosintàctics,...).

Treballar les frases fetes i expressions col·loquials que s’utilitzen en sentit figurat: “Posar-se 

de peus a la galleda”,…

Treballar els nivells de la llengua: vulgar, col·loquial, culte…

Totes  les  activitats  treballades  són  molt  útils  per  reflexionar  sobre  la  llengua  i  la 

comunicació



COMENÇA LA LLIGA

ÀREA DE LLENGUA – PLÀSTICA – MÚSICA
Objectiu: Preparació dels cartells i les targes de presentació

MOTIVACIÓ

Se'ls explica que ben aviat començarà la lliga de glosadors. Se'ls hi explica l'organització, 

l'estructura de la lliga, ...  i que han de portar una tarja identificadora amb el nom del grup 

de corrandistes i el nom de l’alumne/a.

També es poden confeccionar cartells per animar als diversos grups participants a la lliga 

DESENVOLUPAMENT

Es dóna als alumnes un model de plantilla per omplir per a cadascú i una agulla imperdible 

per poder posar-se.

Per grups fan pancartes i cartells per animar els grups participants.

VALORACIÓ:  Es  interessant  poder  ampliar  la  interdisciplinareitat  a  l’àrea  de  plàstica  i 

també, per fer la foto, al mestre encarregat d'imatge

PRODUCCIONS:

Les fotos

QUARTS DE FINAL de la LLIGA DE GLOSADORS
divendres 9 d'abril
MOTIVACIÓ

S’explica als alumnes que avui comencen les quarts de final i que la final de la lliga es  farà 

el dia de Sant Jordi al pati de l'escola i que tots els alumnes vindran com a públic. Aquest 

dia també ens acompanyaran uns corrandistes professionals que amenitzaran la festa.

DESENVOLUPAMENT

A la classe ens posem en grups de glosadors. Es dona un temps breu per preparar:

-Una jota de presentació

-Una jota de repertori.

-Una jota d’enamorats

Es fa la posada en comú. Tots els alumnes han d’escoltar i acompanyar els altres grups.

Es realitza una votació. Cada grup tria els tres grups que més els han agradat.

De tota la classe, els tres grups més votats passen a semifinals.



SEMIFINALS de la LLIGA DE GLOSADORS
Divendres 16 d'abril
MOTIVACIÓ

Els sis grups seleccionats de cada classe anem al teatre i davant d’un jurat es farà una 

cantada per escollir els grups que s’encarregaran d’amenitzar la festa a la diada de Sant 

Jordi.

DESENVOLUPAMENT

De 3h a 4h baixen els grups de 5è A i B i fan la cantada de corrandes per grups. Les proves 

que s’han preparat per aquesta sessió són:

✔ Benvinguda (Preparat)

✔ Rima de paraules (Impr.)

✔ Peu forçat (Impr.)

✔ Comiat (preparat)

De 4h a 5h baixen els grups de 6è A i B i fan la cantada de jotes per grups. Les proves que 

s’han preparat són:

✔ Benvinguda (Preparat)

✔ Rima de paraules (Impr.)

✔ situació imaginària (Impr.)

✔ Comiat (preparat)

Un jurat format per els mestres de música, els tutors i els delegats haurà d’escollir els sis 

millors grups entre dotze que seran els que competiran el dia de Sant Jordi.

FINAL de la LLIGA DE GLOSADORS
Per Sant Jordi al pati de l'escola
2/4 d'12 a 1h. Es fan dues parts de 45 min.

1a PART: NYACRES. 

Hi participen els alumnes semifinalistes de 5è i 6è. 

Públic: els alumnes de 4t, 5è i 6è que agafen les seves cadires de l'aula i les posen al pati 

mitjà

Proves: 

✔ Benvinguda

✔ Rima de paraules

✔ Peu forçat



✔ Comiat

Es tria el grup guanyador de 5è. Se'ls hi regala un llibre a cada un.

2a part: JOTA- hi participen els alumnes de 6è.

Públic: ara van arribant els alumnes de 1r, 2n i 3r (sense cadires) i s'asseuen a terra.

Proves:

✔ Jotes de repertor

✔ Declaració d'amor

✔ Un grup és Sant Jordi i l'altre és el drac

✔ Comiat

Es tria el guanyador. Es regala un llibre a cada un. Es penja la foto al bloc de música i es fa 

una notícia a la revista del poble.


