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UNITAT DIDÀCTICA 
“LES CORRANDES – les nyacres”

Treball interdisciplinar:  àrea de llengua i d'educació musical

TEMPORALITZACIÓ
FASE I: Introducció - 4 sessions de música

FASE II : Aprofundiment - 2 sessions de música + 10 sessions de llengua

FASE III: Final - La lliga - 3 sessions conjuntes

CALENDARI REALITZAT

Música Llengua La lliga
1a setmana  d'octubre
2a setmana  d'octubre
3a setmana d'octubre
4a setmana d'octubre
1a setmana de novembre
2a setmana de novembre
3a setmana de novembre
4a setmana de novembre
1a setmana de desembre
2a setmana de desembre
3a setmana de desembre
4a setmana de desembre
1a setmana  de gener

Vacances de Nadal (es senten i  es 
canten xarrampims al pati durant la Festa 

de Nadal)

2a setmana de gener
3a setmana de gener
4a setmana de gener
1a setmana de febrer
2a setmana de febrer
3a setmana de febrer
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT- APRENENTATGE 

1a  SESSIÓ de MÚSICA
Mig grup quinzenal  (6 d'oct. - 19 d'octubre)

ACTIVITATS
● Ensenyar  per  imitació  la  melodia  de  “Les  nyacres”  amb  lletres  tradicionals  (ex.  “De 

cançons i de corrandes,...)
● Fixar-nos en la tornada i treballar l'obstinat rítmic (ta ti-ti) amb començament anacrúsic.
● Acompanyar  la  tornada  amb  instruments  de  percussió  senzilla  tot  seguint  l'obstinat 

treballat anteriorment
● Començar a treballar amb carilló la melodia de la tornada (frase B) VEURE VÍDEO

FEINA A CASA
● Aprendre amb el carilló la tornada de les nyacres

MATERIAL NECESSARI
● Fitxa de la melodia per la mestra
● Instruments de percussió senzilla: fusta, metall i membrana
● Carillons

OBSERVACIÓ / AVALUACIÓ:
● Vigilar  la  variant  melòdica  que  fan  alguns  nens  al  començament  de  la  melodia.  És 

important corregir-ho i fer-ho bé. Ja hi serem a temps a fer variants...
● El treball de l'obstinat amb començament anacrúsic hi ha grups que els hi costa més i 

d'altres no tant. És important posar-nos d'acord. Podem triar què ens agrada més.
● Vocabulari musical treballat: estrofa-tornada / frase A-frase B / començament anacrúsic / 

obstinat rítmic / ritme de sardana / melodia / variació melòdica / nom d'instruments.

2a  SESSIÓ de MÚSICA
Mig grup quinzenal  (20 d'octubre - 31 d'octubre)

ACTIVITATS
● Repàs: Cantar una corranda fixant-nos molt en l'obstinat rítmic.
● Aprendre la repetició del tercer verset de la melodia amb el carilló
● Repassar la melodia de la frase B amb tots els instruments Orff 
● Treball d'una segona veu: fer adonar als nens que fer terceretes a la melodia queda molt 

bé. Tots ho fan a la frase B 
● Posar acords a la frase B i fer observar als nens que hi ha moments que determinat acompanyament 

no hi va bé (treball de tònica i dominant a nivell sensorial) VEURE VÍDEO
● La mestra improvisa corrandes sobre el que està passant a la classe (pot anar dient el 

nom dels nens, què fan, quins instruments toquen ...) i ells van fent la tornada amb els 
instruments, La repetició del tercer vers la fan ells amb els instruments i la veu.

FEINA A CASA
● Treballar la tornada harmònicament amb grups de 5 nens (2 carillons, xil., met. i timbal)  i 

intercalant una estrofa amb la veu 

http://www.youtube.com/watch?v=HdRUyAnoCkQ
http://www.youtube.com/watch?v=qu0QkF8r5dU
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MATERIAL NECESSARI
● Instruments Orff
● Piano, guitarra i altres instruments que portin els nens
● Fitxa amb l'harmonia bàsica per la mestra

OBSERVACIÓ / AVALUACIÓ
● L'obstinat rítmic cal fer-lo molt fluixet per no tapar la veu
● Ens adonem que cal estar molt atents per fer a temps la repetició del tercer verset
● Ens adonem que cada instrument té una funció dintre un grup instrumental. Igual que en 

una cobla o en una orquestra...
● Cal que quedi ben clar quins són els grups i fer horari d'assajos
● Vocabulari musical treballat: fer terceres / segona veu / tònica / dominant /

3a  SESSIÓ MUSICAL 
Mig grup quinzenal  (3 de novembre - 14 de novembre)

ACTIVITATS:
● Per grups, ens fan “un concert” del que han preparat. Entre tots ho avaluem i proposem 

millores. Podem convidar una classe perquè ens vingui a veure
● Repartir nyacres de veritat, que experimentin el so i fer l'obstinat rítmic. VEURE VÍDEO
● Joc dels pergamins: Reparteixo a cada un d'ells un  “pergamí” amb la corranda sencera i 

l'han de cantar quan els hi toqui tot seguint l'ordre de la classe. Poden fer-ho per parelles. 
Insistir en la dicció del text. Els altres han de cantar la tornada (vigilar l'obstinat rítmic) 
VEURE VÍDEO

MATERIAL NECESSARI:
● Joc dels pergamins
● Instruments Orff

OBSERVACIÓ/AVALUACIÓ:
● Remarcar els hàbits d'ordre, escolta,  atenció i  gust  pel  que toquem i també l'hàbit  del 

silenci, les ganes d'emocionar-se i de la comprensió pels que toquen
● Ens adonem que “fer un concert” és més difícil del que sembla, però que alhora també és 

fàcil. Requereix un esforç de preparació i assaig però després queda compensat amb el 
resultat

● Ens adonem que ens fa vergonya cantar sols, que sovint els gestos corporals ajuden a 
entendre la corranda, que els companys a vegades no entenen el que diem, que cal jugar 
amb les síl·labes perquè quadri amb la cançó ...

4a  SESSIÓ de MÚSICA 
Mig grup quinzenal  (17 de novembre - 30 de novembre)

ACTIVITATS :
● Lectura de notes de la partitura per pantalla gegant
● Analitzem les frases musicals sobre “paper”
● Analitzem què toca cada instrument 
● Ara,  tots, treballem la melodia de la frase A
● La melodia la fa un instrument (solo) i la tornada tots (tutti). VEURE VÍDEO
● Analitzem el text d'una corranda i observem que rima el segon vers amb el 4t vers
● Joc dels pergamins tallats: La mestra reparteix els pergamins “tallats” per la meitat. Cada 

http://www.youtube.com/watch?v=o7dS5s7mkbc
http://www.youtube.com/watch?v=XmXYWgAxOCA
http://www.youtube.com/watch?v=k_65Rvoso3k
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alumne té dos trossets, un amb els dos primers versos i l'altre amb els dos segons.  Quan 
un alumne canta els dos primers versos ha de contestar el company/a que tingui la meitat 
corresponent. La tornada tothom VEURE VÍDEO

MATERIAL NECESSARI:
● Partitura instrumental
● Pantalla gegant i ordinador
● Instruments Orff
● Joc dels pergamins

OBSERVACIÓ/AVALUACIÓ:
● Observem que podem llegir la música en sentit horitzontal i també vertical
● Cal estar molt atents a la meitat de la corranda que canta el company per mirar com acaba 

i què diu.
● Cal vigilar que la tornada i el tercer verset sempre es cantin

5a  SESSIÓ de MÚSICA 
Gran grup  (3 novembre  - 9 novembre)

ACTIVITATS:
● Com que tots ja han treballat la corranda a nivell sensorial i instrumental ara, la mestra, 

demana què creuen que és la corranda per ells. 
● Repartir  fitxes  del  Tema 3:Les  corrandes. Observar  la  partitura  i  cantar  les  lletres  de 

repertori que hi ha. Cada nen en tria 3 i se les haurà d'aprendre de memòria
● Fer entre tots una corranda. Explicar com es fa (últim exercici de la fitxa)
● Audició: “Les nyacres epigramàtiques”  (De Calaix)

✗ Explicar autor de les lletres (Carles Fages de Climent)
✗ Explicar el grup (concepte de polifonia) i dels instruments que sentiran
✗ Escoltar la cançó

FEINA A CASA
● Aprendre 3 corrandes de memòria
● Fer una corranda (últim exercici de la fitxa)

MATERIAL NECESSARI:
● Fitxes Tema 3: Les corrandes
● CD del grup De Calaix

1a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup  (3 novembre  - 9 novembre)

Es preveu que totes les primeres sessions es facin oralment. En tot cas, els darrers minuts es 
realitza un exercici individual escrit.

LA RIMA
● Motivació:  la  mestra  comença  la  sessió  cantant  unes  corrandes  (ja  mig  preparades) 

explicant què faran aquell dia. Els nens que volen s'hi afegiran cantant la tornada.  

● Joc d'encadenament de paraules amb la mateixa rima

http://www.youtube.com/watch?v=a8WgmOYVNHI
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✗ La mestra exemplifica com s'han de fer les cadenes (balcó - camió – nació ...)
✗ Un nen diu una paraula i entre tots s'ha de fer la cadena com més llarga millor.
✗ Joc de memorització. Quan s'ha acabat una tirallonga de rimes cal recordar com més 

paraules millor i escriure-les a la llibreta
● Exercici a la llibreta

✗ Qui fa la cadena més llarga? Joc de memorització d'encadenament de rimes.

Observació: 
1. aprenem que hi ha paraules que van molt bé per rimar (acabades amb -a , amb -o)
2. aprenem a discriminar auditivament quines rimen i quines no
3. aprenem la rima assonant i la rima consonant

6a  SESSIÓ de MÚSICA
Gran grup  (10 novembre  - 16 novembre)

ACTIVITATS:
● Llegir la fitxa (la part teòrica de les corrandes i de les nyacres) (passar-los-hi el vídeo del 

ball)
● Corregir alguna corranda que han fet a casa
● Fer els exercicis proposats
● Audició: escoltar una mostra de diferents tonades catalanes que hi ha per glosar

FEINA A CASA:
● Fer una corranda

MATERIAL NECESSARI:
● Fitxes Tema 3
● CD de tonades per improvisar

2a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (10 novembre  - 16 novembre)

CÒMPUT  SIL·LÀBIC
● Cantar corrandes tradicionals
● Comptar  les síl·labes a partir de lletres tradicionals de corrandes. Cal explicar que s'ha de 

comptar fins l'última síl·laba forta.
● Dir una frase qualsevol (avui fa sol) i la transformem amb una frase heptasíl·laba (ai, avui  

quin sol que fa). La piquem amb les mans

Observació: 
1. Observar que sempre n'hi ha 7 (heptasíl·labs)
2. Discriminar síl·laba forta /síl·laba àtona. (agudes, planes i esdrújules)
 
RODOLÍ

● Fer un llistat de paraules que rimin
● Fer un rodolí (heptasíl·lab) a partir de dues paraules que rimen. 
● Exercici a la llibreta

✗ Fer uns quants rodolins
Observació: 

1. La música hi ajuda molt.
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3a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (17 de novembre – 23 de novembre)

RODOLÍ 
● Llegir rodolins del dia anterior
● Adonar-se que a vegades cal unir paraules (sinalefa) i a vegades separar-les (elisió)

Observació: 
1. Aprenem què vol dir sinalefa i elisió

QUARTETA
● Adonar-se de les diferents estructures de quarteta i les diferents combinacions de rima.
● Cantar  a  ritme  de  corranda  diferents  fragments  de  cançons  conegudes  amb  versos 

heptasíl·labs i dir la combinació de rima.

Observació: 
1. Aprenem que hi ha diferents combinacions de rima (ABBA , ABAB, ABCB ...

4a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (24 de novembre  - 30 de novembre)

ELS CAMPS LÈXICS
● Amb el camp lèxic de la classe anem omplint la pissarra amb paraules. Hi afegim també 

tots els noms propis dels alumnes i professors.
● A continuació els alumnes individualment  troben parelles de paraules que rimen (nom 

propi i objecte).
● Amb les parelles fem rodolins o quartetes de versos heptasíl.labs.
● Cada alumne es dirigeix a l’alumne amb qui ha fet la combinació i aquest ha de provar de 

contestar-lo o pensar la resposta pel proper dia.
Observació: 
Amb l'última activitat aconseguim establir una dialèctica entre ells.

5a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (1 de desembre – 5 de desembre)

POEMA de nadal. 
Revisem tot el que hem après (rima, còmput sil·làbic, camp lèxic, rodolí, quarteta)
TOTS PLEGATS:

● Fem un gran camp lèxic amb paraules referides a Nadal.
● Les posem per grups de rima.
● Ara construïm frases heptasíl·labes que poden acabar amb les paraules anteriors amb la 

combinació que ens convingui.
● Les agrupem de quatre en quatre i ja tenim un poema de nadal!
● Que el podem cantar a ritme de corranda.
● Exercici a la llibreta

✗ Ens apuntem a la llibreta diferents produccions de la classe que ens han agradat per 
poder fer la nostra pròpia creació
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INDIVIDUAL
● Portar un poema de Nadal escrit. (CONCURS DE POEMES DE L’ESCOLA)

6a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (8 de desembre – 14 de desembre)

POEMA de nadal
● Llegim en veu alta tots els poemes creats.
● Un cop escoltat cadascun, en fem la crítica analitzant la correcció de la rima, el ritme i el 

significat...
● Els posem nota.

INDIVIDUAL
● Portar  un poema de Nadal escrit. (CONCURS DE POEMES DE L’ESCOLA)

7a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (15 de desembre – 21 de desembre)

ENS FELICITEM  A  RITME  DE  NYACRES!
Com que ja s’acaba el trimestre ens felicitem intentant improvisar tots

FI DEL PRIMER TRIMESTRE

8a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (12 de gener – 16 de gener)

Després de les vacances tornem a agafar el fil amb les corrandes. Per començar, en repassem 
unes quantes.

SITUACIONS IMPROVISADES
● Els alumnes estan agrupats en parelles i se’ls dona una targeta amb una situació fictícia 

(hi ha situacions contràries).
● Tenen un temps breu per pensar una corranda de defensa (suport escrit)
● Comencen el debat.

Les situacions pensades són:
✗ Juga el Barça-Madrid:Som del Barça, el defensem/ Som del Madrid, el defensem
✗ M’agrada  l’escola,  defenso  el  privilegi  d’anar-hi/  no  m’agrada  l’escola,  són  millor  les 

vacances.
✗ He agafat la xicota a un company / m’han agafat la xicota
✗ Arribo a casa amb tot suspès: Sóm la mare / Som el fill
✗ M’agrada el futbol/ no m’agrada el futbol
✗ Defenso el diàleg per solucionar problemes / Defenso l’agressió
✗ M’agraden les maquinetes per jugar / Les maquinetes no serveixen per res
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9a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (19 de gener – 23 de gener)

IMPROVISEM CORRANDES A PARTIR D'UNES RIMES DONADES 
● Els alumnes estan agrupats en parelles i se’ls dóna una parella de paraules que rimen.
● Tenen un temps breu per improvisar una corranda, on surtin aquestes paraules(2on i 4rt 

vers)
● Per  adequar-se  al  ritme  de  la  corranda  aquestes  dues  paraules  han  de  ser  agudes: 

fuster/paper -  Balcó/avió
● Fem la posada en comú 

10a  SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup   (26 de gener – 30 de gener)

IMPROVISEM CORRANDES A PARTIR D'UNES SITUACIONS FICTÍCIES
● Els alumnes es posen en parelles o grups de tres.
● Es reparteixen les situacions que han pensat ells, es dona temps per pensar la corranda i 

es posa en comú.
● Algunes de les situacions són: M’agrada TV3 i la defenso/ No m’agrada TV3, la critico.
● Aquesta activitat es fa sense suport escrit 

COMENÇA LA LLIGA: QUARTS DE FINAL 
(2 de febrer – 6 de febrer)

FORMACIÓ DELS GRUPS. (VEURE FOTOS MURAL)
● Prèviament ja havíem dit als alumnes que s’agrupessin de tres en tres (lliurement) i que 

pensessin un nom pel seu grup.
● En grup; realitzen un cartell amb el nom del grup i es fa una fotografia.

LA  LLIGA
● Es realitzen diverses activitats d’avaluació inicial per fer la selecció:

✗ Fer una corranda de presentació
✗ Fer una corranda a partir d’una rima
✗ Fer una corranda de comiat

● En acabar es demana a tots els grups que votin. Es trien els 3 millors

OBSERVACIÓ:
1. Aquesta activitat té lloc a la classe. 
2. Voten els alumnes (amb la supervisió de la mestra)
3. Es fa  tot  oralment  però al  ser  una activitat  de  grup es deixa  una petita  estoneta  per 

pensar-ho i posar-ho en comú. 
4. Canten la corranda tot el grup
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LA LLIGA: SEMIFINALS
(9 de febrer – 13 de febrer)

Les semifinals s'organitzen al teatre de l'escola. A dalt de l'escenari hi ha els equips participants i 
l'orquestra. El públic es troba a la platea.

Les proves que es realitzen són:
1. Corranda de presentació del grup
2. Corranda de repertori
3. Corranda a partir d’una rima
4. Improvisar. 
● Cada grup és el rei Carnestoltes i  han d'improvisar un discurs
● Els de 5èA volen anar de colònies al  Delta de l'Ebre i  els de 5èB a esquiar.  Han de 

defensar l'opció donada
5. Corranda de comiat

Observació:
1. Organitzem les semifinals al teatre. 
2. Les classes de sisè competeixen entre elles i l'endemà les de cinquè
3. S’escull dos o tres grup per classe que seran els que passaran a la final.
4. Fan l'avaluació els mestres de català i algun tutor
5. Al final es fa un torn d’improvisació amb el públic 
6. Hi  ha una petita  orquestra  formada per  nens voluntaris  que toquen la  tornada de les 

nyacres (es va fer amb Do Major i va quedar massa greu)

LA LLIGA: LA GRAN FINAL !
(16 de febrer al 20 de febrer)

● Ens trobem al teatre de l'escola tot el Cicle Superior (unes 130 persones) 
● Competeixen 7 grups que es troben situats dalt de l'escenari
● Es forma una orquestra amb alumnes voluntaris (toquem amb Re Major)
● Presenten la lliga les tutores de llengua (presentació, desenvolupament de l'acte, ...)
● Avaluen l'activitat la mestra de música i un professor de la UAB. També es compta amb la 

presència d'una professora de la UDG
● L'acte és enregistrat per un equip de la UAB
● L'encarregat de dinamitzar la lliga  (dir  les proves, cantar en moments de dubtes dels 

alumnes, ...) és un corrandista professional: en Brillant
● Al final es fa un torn d’improvisació amb el públic 
● Les proves realitzades van ser:

1.Corrandes de presentació ( Dues)
2.Corranda de repertori
3.Corranda a partir de dues paraules que rimaven
4.Corrandes improvisades:

✗ Un grup defensa el carnaval i l’altre fa de quaresma
✗ Explicar  com  es  soluciona  una  roda  rebentada  de  la  bicicleta  quan  es  va 

d'excursió el dijous gras
✗ Cada grup felicita l'orquestra
✗ Es valora l’activitat d’aprendre a fer corrandes.
✗ Es valora l' escola i es defensa davant altres escoles

5.Corranda de comiat


