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A mode de salutació...

Hola, amics educadors i educadores,

Com sempre que oferim una nova producció, un nou espectacle, ens preocupem per
elaborar una guia didàctica que us pugui servir com a complement de les activitats
educatives que porteu a terme als vostres centres i per això us la fem arribar per al cas
que desitgeu utilitzar-la.
Plantegem aquest espectacle d’acord amb la perspectiva de la interacció i de
l’aprenentatge compartit, de la mateixa manera que ho vam iniciar primer amb ELS
MÚSICS DE BREMEN i, posteriorment, amb EL CONTE DE LA LLETERA. Per fer-ho,
hem considerat adient presentar aquest espectacle basat en la conegudíssima faula
que ja van recolllir Isop, Jean de La Fontaine, Fèlix de Samaniego, Tomàs de Iriarte...
per a poder observar i reconèixer els canvis en les estacions i analitzant els diferents
oficis. Conèixer els hàbits i rutines del dia a dia dels insectes, ens permetrà acostarnos a la nostra realitat i a la realitat del nostre ofici d’actors i titellaires. El recorregut
per la història el fem a partir de les cançons que marquen el procés de canvi dels
animals relacionat amb els canvis de les estacions de l’any, i que ens ajuden a passar
per tots els processos evolutius.
Potser el nombre d’activitats us sembli excessiu ja que hem pretès incloure en una
sola presentació d’aquesta guia didàctica totes les possibilitats que ofereix el treball
amb nens de 0 fins a 5 anys, per això caldrà que vosaltres mateixos escolliu aquelles
activitats que més s’adeqüin al vostre sistema de treball i a l’edat dels nens que
tingueu al vostre grup.

Petonets,
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Pressupòsits de la producció de l’espectacle

* Aquest que us proposem és un espectacle adreçat a les escoles o a les llars
d’infants.

* Fora convenient que els grups no fossin massa nombrosos donat el contacte directe
que voldríem aconseguir entre els titellaires i els nens i nenes.
* L’espectacle tindrà un desenvolupament diferent segons sigui el grup davant del qual
s’haurà de representar.

Grup de 1 a 3 anys
Grup de 3 a 7 anys

Som conscients de la dificultat que suposa introduir els espectacles en el procés
educatiu, però atesa la insistència de la comunitat educativa i donat que creiem que és
bo que els infants s’hi comencin a familiaritzar ens sembla una bona idea que el primer
contacte sigui en un espectacle de titelles, ja que aquests ens serveixen de suport
visual per als nous continguts que es poden aprendre.

Hem escollit aquesta faula tan coneguda i recollida per grans autors perquè que
creiem que pot ser interessant de començar a conèixer en aquests primers anys
d’escolarització de la quitxalla els processos naturals de canvi en l’entorn i en els
animals, en aquest cas, els insectes.

Creiem que, tenint en compte la presentació que fem, incloent-hi més personatges que
els que surten a la faula, pot ser un centre d’interès clau a l’hora de complementar la
realització d’activitats incloses en la programació dels centres. I a la vegada ens
permet fer ús de gran quantitat de cançons que parlen dels canvis en les estacions de
l’any i que soles ser utilitzades als centres educatius.
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Passos previs
Donat que és una proposta teatral i de titelles adreçada als centres educatius que
desenvolupen aquest tipus de treball des dels primers moments de l’aprenentatge dels
nens i nenes, hem tingut cura de fer una adaptació del conte que s’adequarà a cada
un dels grups als que vagi adreçada en cada representació i en base al cicle del
procés educatiu on estigui situat el grup que serà el públic de l’espectacle.
 Hem confeccionat el text a la mesura de les edats dels nens i nenes de 0 a 5
anys, seguint l’assessorament d’un educador infantil, un educador musical, un
psicòleg, un pedagog teatral i un especialista en psicomotricitat i logopèdia.
Partint de la idea d’anar introduint un nou idioma en l’educació.
 Disseny i perfil dels personatges que han de contar la història a l’estil dels
rondallaires manipuladors que utilitzen titelles, creant i potenciant vincles ja
coneguts pels nens i nenes com són les relacions:


nen/a ---- educador/a



nen/a ---- pare/mare

 Selecció i disseny dels elements per la posada en escena


Grafismes senzills i rodons, però de construcció esquemàtica.



Els titelles dels personatges-protagonistes són antropomòrfics.



Vius en colors (colors bàsics sense excessius volums ni
profunditats)



De manipulació una mica més complexa que en els espectacles
anteriors,

però

amb

la

qual

s’aconsegueix

una

major

expressivitat
 Es tracta de que els nens i nenes vegin i comprenguin que no estan veient cap
dels elements reals de la història (els insectes, l’eruga, un arbre, l’aranya) sinó
simples representacions o dibuixos d’aquests elements (titelles dels diferents
personatges, titella de l’aranya, un arbre de fusta...) i així intentar evitar el factor
por o temor
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Com són una cigala i una formiga?
Incloem aquest dibuix d’una cigala i una formiga per a que els nens puguin veure com
són en realitat i després acabin d’entendre que els titelles no tenen perquè ser fidels a
la realitat. De fet qualsevol dels nostres titelles podria haver sortit d’un dibuix infantil i
evolucionar fins a posar-lo en escena dins d’un espectacle.
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Disseny de l’activitat i orientació didàctica
* Treball previ per part de l’educador/a:
I – Presentació dels elements i espais que formen part de la faula i de l’espectacle
proposat, i de tots aquells altres que puguin servir-los com a referent als nens i nenes:

- La cigala
- La formiga
- L’aranya
- L’eruga
- La papallona
- El capoll
- El gra de blat
- La castanya
- L’arbre
- Les branques
- Les fulles
- Els oficis (Boxejador, Astronauta, Folclòrica, Músic...)
Fer-los relacionar aquests elements (i tots els que l’educador/a cregui convenients o
necessaris segons el nivell del grup) amb altres que ja els siguin familiars:

- Els arbres de la ciutat
- Els llocs de dormir (habitació, llit, llitera...)
- Els oficis dels pares, mares i germans o germanes
- Els carrers de les rodalies de l’escola
- Els animals de les granges
- Els insectes de diversos tipus
II - Presentació dels “titelles- personatges” de la faula

- El titella de la cigala
- El titella de la formiga
- El titella de l’aranya
- El titella de l’eruga
- El titella de la papallona
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Fer-los comprendre que aquests personatges que veuran damunt de l’escenari no són
exactament iguals com els que podrien trobar-se en la realitat, però que són els que
formen part de la història i, sobretot, de la història que nosaltres els contarem.
Treballar amb les característiques físiques d’aquests personatges relacionant-les amb
el seu entorn, utilitzant la tècnica de les comparacions o assimilacions (això seria
“com si...” o “ igual que...”)

- El titella de la formiga és de color .... com...
- La papallona té unes ales ... com...
- Les branques de l’arbre són igual que les de...
- La cigala és gandula com...
- La cigala té uns ulls com...
- Les fulles de l’arbre són de color... com les de...

A partir dels personatges que surten en el conte treballar el tema dels oficis, i a partir
d’aquí fer-ho extensiu als oficis actuals a través dels que fan el pare i la mare dels
nens i nenes. A l’espectacle surten els següents que proposa el personatge de la
cigala:
- Boxejadora
- Astronauta
- Folklòrica
- Músic
En proposa un altre que és l’ofici de gandula. Vosaltres creieu que aquest és un ofici?
III – Explicar el fet que vindran uns actors o rondallaires a explicar-los la història i el
que això suposa a nivell relacional.

- El comportament
- La salutació
- El silenci
- El respecte per la feina dels altres
- El respecte a l’atenció dels companys
- L’aplaudiment
- La col·laboració quan sigui requerida
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* Treball durant l’espectacle:

Aquest serà un treball que duran a terme tant els rondallaires des del seu lloc davant
dels nens i nenes explicant-los el conte, com els educadors/es al seu costat de reforç a
la història i amb el control dels nens i nenes
Salutacions
- Hola!
- Com esteu?
- Adéu!
- Salutació amb la mà
Fer silenci. Psicomotricitat
- Posem el dit dret al darrera de l’esquena
- El traiem i l’atansem als llavis
- I fem ssshhhh
Estar atents
- Posar la mà dreta a la vora de l’orella
- Posar la mà esquerra a damunt dels ulls
El torn de paraules
- Ara parlen els rondallaires
- Ara pregunten els nens i nenes
La participació dirigida o orientada pels actors
- Preguntar als nens i nenes
- Fer que cantin les cançons que surten a l’espectacle
- Fer que ajudin a cridar la formiga amb les mans al costat de la boca
- Reproduir la música d’una sardana
- Aplaudir quan la formiga allibera la cigala
Psicomotricitat i coneixement del propi cos
- Ensenyar tipus d’aplaudiments
- Com fer el soroll de la pluja
- Amb el dit de la mà dreta picant al palmell de la mà esquerra
- El dit esquerre que pica sobre el genoll dret
- Picar de mans (sempre que l’edat ho permeti) seguint les pulsacions
del ritme d’una sardana
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* Treball desprès de l’espectacle:

Procurar trobar punts de connexió amb els espais que ells coneixen, (la casa
l’habitació, els carrers...) i relacionar-los amb els que van veure a l’espectacle.
- Un cop acabat l’espectacle, si els nens i nenes no se sabien les cançons abans
d’anar a veure l’obra, una bona manera de treballar els continguts fora buscar-les per
internet i aprendre-les.

- Fer dibuixos dels personatges i de la història segons la percepció dels nens i nenes,

- Per als nivells més elevats es poden crear petits diàlegs entre els personatges de la
història.

- Recuperar els diversos autors que han treballat aquesta faula...

- Una altra opció és escriure poemes rimats o rodolins que parlin de la faula igual que
ho feien Félix Maria de Samaniego i Tomàs d’Iriarte.

- Treball amb dibuixos i colors iguals que els que han pogut veure al conte
- Fitxes per pintar (Annexe)
- Fitxes per pintar els personatges de la història (Annexe)
- Ordenar paraules, les lletres de les quals estan en un ordre diferent. (Annexe)
- Jugar amb les fitxes de dominó (Annexe)

Fer una avaluació posterior amb l’educador/-a
Aquest punt es desenvolupa més avall, en les pautes d’avaluació.
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Continguts seleccionats
* Àrea del llenguatge verbal:
En referència a les actituds, pel que fa a l’expressió i la comunicació destaquem:
- Actituds d’espera
- Actituds d’atenció
- Actituds d’interès
- Actituds d’iniciativa
- Actituds de col·laboració

(Aquests acaben de complementar les activitats psicomotrius que ja hem potenciat en
el punt anterior, no només referits al llenguatge verbal, sinó també a les actituds
corporals.)

En referència a les habilitats, estratègies i hàbits, fem especial incís en:

La Comprensió:

* Atenció als diferents senyals comunicatius. (gest i entonació)

* Relacionar imatges i text mitjançant els titelles, els elements escenogràfics i els
diferents espais escènics.

* Associació amb experiències anteriors i amb situacions semblants o diferents.

* Comprensió de la faula en la seva totalitat o en parts separades.

L’expressió:
Domini de les onomatopeies per reconèixer els diferents sons d’animals i fenòmens
atmosfèrics (Vent, pluja, el cric-cric d’una cigala o d’un grill, el badall de després de
despertar-se, el riure malèfic de l’aranya...)
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La memorització:
Evocació de les pròpies experiències. Cada una d’aquestes parts es podrà fer en tots
aquells aspectes que puguin fer referència als insectes i a les estacions de l’any a
judici de l’educadora o educador i d’acord amb el nivell del seu grup.
Evocació d’informació mitjançant l’associació sensorial.
Com es presenten els diversos insectes?
Com era la cigala? (Color, estatura, construcció del titella, simpàtica,
entremaliada..)
De quins colors són les diferents estacions?
Com sabem que arriba l’hivern?
De quin color és l’aranya?
I la papallona?
Retenció i memorització d’informacions concretes.
En quina estació comença la història?
Què passa a cada una de les estacions?
Què fa la formiga?
Com és la frase que diu la cigala quan li proposen que ha de treballar?
Què li passa a la Senyora Eruga durant l’hivern?
* Àrea del llenguatge plàstic:

* Es fa una especial incidència en la similitud i diferències:
- de color (blau, verd, vermell, taronja...)
- de forma (rodó, recte, punxegut, allargat)
- de grandària (gran, mitjà, petit)
- de materials (de fusta, de corda, de xarxa)

* En la memòria visual: Com recorden els titelles, els objectes i personatges que han
vist a l’espectacle
- De quina grandària?
- De quins colors?
- De quin material?
- On vivia cada un dels personatges?
- Com recorden les cases?
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* Utilització d’instruments-titelles que són la representació de coses o persones
concretes.

* Àrea del llenguatge musical:
S’incideix en la repetició de melodies que puguin arribar amb facilitat al nen o nena i
que serveixen per acabar d’il·lustrar el conte. A partir de la construcció de la faula que
es basa en la successió de les estacions de l’any durant les quals tenen lloc els
processos vitals dels insectes i els canvis que es produeixen en els mateixos, hem
decidit fer una selecció de cançons per a que els nens i nenes les puguin cantar, o que
les aprenguin si no les coneixen.

* Algunes d’aquestes tenen a veure amb els personatges de l’espectacle:
LES PETITES FORMIGUETES

LES PETITES FORMIGUETES A L'ESTIU,
QUAN EL BLAT ESTÀ SEGAT,
BEN LLIGAT I APILOTAT,
SURTEN ARRENGLERADETES DEL SEU NIU,
FENT XIU-XIU, FENT XIU-XIU...
I VAN BEN ENDREÇADETES...
CAP AQUÍ, CAP ALLÀ, TOT CERCANT LES ESPIGUETES,
CAP AQUÍ, CAP ALLÀ, QUE PER TOT ARREU N'HI HA.
* També n’hi ha d’altres que tenen a veure amb les estacions de l’any:
LA TARDOR

LA TARDOR QUE JO CONEC
TÉ GUST A RAÏM I CEP
D’OLIVERA I PLUJA FINA
DE BOLETS AMB JULIVERT
LA TARDOR QUE JO CONEC
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LA TARDOR QUE JO CONEC
LES PETJADES FAN CREC! CREC!
GOTES D’AIGUA I UN PARAIGUA
I EL VENT QUE S’ENDU EL BARRET
LA TARDOR QUE JO CONEC

L’HIVERN

L’HIVERN I EL FRED
FAN ENROGIR LES GALTES
L’HIVERN I EL FRED,
ENS CAL UN BARRET!!!!
JO CORRO JO SALTO
JO CANTO JO BALLO
L'HIVERN I EL FRED,
ENS CAL UN BON JEC

LA PRIMAVERA

ELS OCELLS HAN ARRIBAT, AMB LA PRIMAVERA
ELS OCELLS HAN ARRIBAT, AMB LA PRIMAVERA
I ARA CANTEN TOT VOLANT, TOT REVIU AMB EL SEU CANT,
QUE BONIC PODER CANTAR, ÉS LA PRIMAVERA!
PAPALLONES SORTIRAN, AMB LA PRIMAVERA
PAPALLONES SORTIRAN, AMB LA PRIMAVERA
VOLARAN DE SOL A SOL, FINS QUE AL CEL SURTI EL MUSSOL,
QUE BONIC PODER CANTAR, ÉS LA PRIMAVERA!
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* Algunes d’elles són participatives i es demana que els nens i nenes
intervinguin

CIGALA: NO EM FA EL PES, BEN MIRAT,
DEU SER MOLT CANSAT.
NENS I NENES: TANT SE VAL! SI ET FAS GRAN,
HAS DE TREBALLAR!

M’AGRADA LA TARDOR

M’AGRADA LA TARDOR
PERQUÈ ELS ARBRES ES DESPULLEN
M’AGRADA LA TARDOR
VIRONDETA VIRONDÓ
GROC, GROC, GROC
GROC, GROC, GROC
GROGUES I SEQUES SÓN LES FULLES
GROC, GROC, GROC
GROC, GROC, GROC
GROQUES VERMELLES I MARRONS

ACTIVITAT

Cantar la cançó a dues veus, i mentre un grup va portant el ritme repetint GROC
GROC GROC a ritme de sardana, la resta, canten la melodia.
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* Àrea Social

En aquesta faula, es fa molta incidència en el fet de que la formiga és molt
treballadora, i la cigala no; nosaltres hi hem afegit dues qüestions més relacionades
amb la incorporació de més personatges, sense deixar de banda l’entorn de la faula, ni
la successió temporal de la mateixa.
- L’aranya que treballa en teixir unes teranyines on atrapa el seu menjar i que
ens serveix, al mateix temps, del personatge dolent o perillós per als
protagonistes de la nostra història.
- L’eruga, que representa el silenci, el pas del temps per a que es puguin
produir les transformacions necessàries.
En el cas de la cigala ens trobem que no acaba de descobrir quin és l’ofici que més li
agrada i, per això, va intentant diferents coses.
Proposem treballar els vestuaris típics dels oficis. Podem començar parlant dels
principals elements:

- barrets
- roba de treball
- espardenyes o botes
- les eines de cada un
Una altra proposta seria fer un mural amb els processos de transformació de l’eruga...
ERUGA – CAPOLL - PAPALLONA
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Objectius referencials
Escoltar atentament la presentació que els rondallaires fan de la faula que estan a punt
d’explicar, captant les intencions comunicatives a través del gest i de l’entonació.

Mostrar interès i atenció en les preguntes que fan els rondallaires, associant-les amb
les experiències viscudes anteriorment.

Ser capaç de respondre als requeriments que fan els rondallaires i els titelles en
particular, emprant en les diferents frases les entonacions adequades a les intencions
comunicatives (interrogativa, exclamativa, afirmativa, negativa... )

Ser capaç de saber esperar que un company parli i saber escoltar-lo amb interès,
esperant el torn per parlar.

Esforçar-se per comunicar i recordar fets concrets relacionats amb les pròpies
vivències en situacions puntuals o extraordinàries.

Recordar informacions relacionant-les amb el context perceptiu o funcional.
Sentir-se capaç de participar en l’espectacle si cal. Ajudant els diferents personatges
en el desenvolupament de la història.

Saber comparar els titelles i els seus colors i formes.

Adonar-se dels canvis dels titelles i els propis

Poder imitar mitjançant la veu, els moviments i les paraules, allò que fan els titelles i
els rondallaires...
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Observem i treballem
* Activitat: Es tracta de completar els buits de les frases. Segons el dibuix que apareix
a la frase completem amb la paraula.

recull menjar durant l’estiu.

La

i m’ha fet molta por.

He vist una

M’agrada el camp quan està ple de

Les

.

cauen de l’arbre quan arriba la tardor.

Quan es temps de menjar

, la castanyera...

* Activitat: Emplenem els buits de les frases amb els següents adjectius:

Negre, vermelles, boniques, seques, bones, groc, lletges.

Les formigues són de color ___________.
Que ____________ que són les aranyes.
Les ales de les papallones són molt ______________.
Les fulles estan ____________ quan arriba la tardor.
Les castanyes són més ___________ quan les cou la mare.
M’agraden més les flors ___________ que les de color __________.

Seguint el model de les frases anteriors, construïm les nostres frases adaptades a la
nostra realitat.
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(Annexe) Entre tots i totes
* Activitat: Retalla les lletres i ordena-les per construir una paraula.

L U L F A
M O G A F I R
A N A Y A R
G A L I C A
A L O N A L P A P
A L C L O P
F R O S L
S
S A T A N C A Y
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* Activitat: Digues a quina estació correspon cada un dels dibuixos. següents que
corresponen a les estacions de l’any. Pinta les làmines que trobaràs en un dels
annexes i després fes el teu propi disseny per poder-lo passar a una paret del carrer
com si fos un graffiti.
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ANNEXES (Fitxes per pintar)

LA CIGALA
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LA FORMIGA
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L’ARANYA
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EL CAPOLL
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LA PAPALLONA
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ANNEXES (Dominó)
JOC: Juguem al joc del dòmino amb els retallables que apareixen a continuació:
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Pautes d’observació avaluadora
L’avaluació dels objectius referents a la memorització, es pot fer a través dels referents
de l’espectacle. L’educador/a seleccionarà aquells fets, esdeveniments, coneixements
o conceptes que han succeït o s’han treballat, com per exemple:
- recordar detalls d’un personatge, d’un animal, d’un objecte...
- recordar accions concretes
- recordar cançons
- recordar alguna seqüència o detall important de la història
Per fer aquesta avaluació s’aprofitarà el dia que vinguin els rondallaires o els dies
següents.

- En el primer cas, els rondallaires poden fer preguntes directes a cada nen
- En el segon cas, l’educador/-a els preguntarà a cada nen coses concretes de
l’espectacle o de la història, segons les necessitats del seu programa de
formació i atenent a aquelles coses que els poden ser útils
Preveure que el nivell de resposta pot ser diferent, d’acord amb l’edat i el nivell
d’assimilació de l’espectacle, cosa que els educadors i les educadores ja tenen clar en
les seves pròpies activitats.
Les respostes dels nens s’anotaran per escrit a mode de fitxa, que sigui significativa
d’aquests aspectes:

- Nivell de recepció
- Memorització
- Comprensió
- Expressió de la història
L’educador/a també ha de fer una auto-avaluació i comprovar si els objectius que es
van definir prèviament han estat assolits o no.
Fer una valoració en la introducció i l’aprenentatge de les diferents àrees treballades i
poder-ho aprofitar per algunes de les seves classes. Adaptant totes les propostes que
fem segons les seves necessitats i segons el seu bon criteri.
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L’educador/a ha d’avaluar si les activitats que hem dissenyat són les adequades per
treballar els continguts seleccionats i si aquestes són apropiades per al ritme dels
treballs dels nens i nenes del seu centre. I si no fos el cas, pot fer les adaptacions que
consideri oportunes utilitzant els materials que nosaltres us proposem.
L’educador/a valorarà si les respostes dels nens s’adeqüen als tipus de preguntes que
se’ls fa, sense prendre de vista la individualitat de cada nen, ni el seu nivell de
rendiment.
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