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I
I BARBABUM
I JOC:

Ens posem en rotllana drets agafats per les espatlles i posant la carna dreta entre
les carnes del company de la dreta. Ens anem gronxant tots a /a dreta i /'esquerra
rnentre anem cantant, pero quan cantem I'estrofa de Barbapum fern un salt cap a
fa dreta.

" Alia !'Etiopia
hi havia un Ras Ha!!um

Ras HallJm, Ras HallJm.
Tenia una gran ba1>a,

Li deien Barbabum,
Barbcbum, Barbabum.

Bar-ba-bum, ba"babum, barbabum, ba1:>abum, barbabum.
Anava a Ia batalla

Jugant al pim, pam, pum,
Pim, pam, pum, pim, pam, pum.

1 en veure1 tots aidaven
Guaiteu en Barbabum, b<riJabum, barbabum.

Bar-ba-bum, bcliJabum, barbabum, bcFbabum, barbabum.
Una bola enemiga

Me1deixa mig difunt, mig difunt, mig difunt.
GlOiia a Eiopia

Glcria en Barbabum, barbabum, ba1>abum
Bar-ba-bum, barbabum, barbabum, barbabum, barbabum.

JOC:
Un dels jugadors fara de "pare" i se situara daft d'una cadira mentre els altres marquen
una Ifnia que delimiti I'espai per salvar-se. Tot I'alumnat excepte eJ"pare" escull un ofici
Que hauran de representar i el "pare" endevinar. Quan I'endevini tots correran per no ser
atrapats abans de refugiar~ a casa. Qui es agafat passa a fer de "pare".

CANtO:
bon dia, nostre pcre,
bon dia, nostre rei!
Pagueu-nos Ia soldada
perque es ci"et de lIei.
bon dia, fills, bon dia,
digueu-me d'on veniu.
venim de BarceJooa,
bon pare, aqui ens teniu.
quin es eI vostre otici,
m'haLrleu d'explicar.
el nostre otici, pare,

mireu-Io com es fa
Lireta lioodaina, lireta lirondl,
aquell que re un ofici
de fam no es pot mOIir."



JOC:
Consisteix en comptar a ritme de la can<;6 entre varies persones i en finalitzar-Ia
veure qui es escollit.

CANC;6:
"Dalt del cot-xe hi ha una ni-na,

que re-pi-ca els cas-ca-bells,
tren-ta, qua-ran-ta, I'atmet-lla amargan-ta,

pi-nyol ma-dur, ves-te/n tu.
Si tu te/n vas, neru-neru-ne-ru,
si tu te/n vas, neru-neru-nas. II

JOC:
Es coHoquen en rotllana un darrera I'altre mirant cap al mateix costat. EI mestre va
explicant la histOria mentre I'alumnat segueix les instruccions.

CANC;O:
" En un sale dance,

el ball del Minue,
en un sale dance

el ball del Mi-nu-e. "

HISTORIA: Fa matts i molts anys en I'Epoca Medieval hi havia un poble en que per la
festa major bal/aven aquest ball. Donat que eren molt educats i formals mai no es
tocaven. Les dones s'agafaven el vestit i els homes obrien els brac;os Iateralment amb
molta elegimcia i tots anaven marcant punta peu dret lateralment i punta peu esquerra
lateral, ... (es bal/a per primer cop mentre es canta). Pero un dia a algu del poble se Ii va
acudir posar un dit sobre I'espatlfa de la persona del davant i a tots els va agradar la idea
(es balla ). Quan van acabar, algu mes agosarat va gosar posar-hi tota fa ma (es balta).
Alto va comenc;ar a agradar i van decidir posar les dues mans sobre f'espatlla del de davant
(es balla). La cosa es va anar animant i van posar les mans ala cintura del de davant (es
balta). Pero entre la beguda i I'esverament van fer una passa endins de la rotllana i van
agafar al de davant de qui esta al seu davant (es balla). Pero la cosa no va quedar aqui, ja
anaven Itenc;ats i van intentar agafar la cintura de tres persones davant (es balta). I per
acabar-ho d'adobar van asseure's sobre els genolls del company de darrera i van cantar la
canc;6. (Normalment a partir d'aqui tothom cau a terra).



I

I
I JOC:
I Tots asseguts canten Jacan~o i despres es van substituint Jesdiferents parauJes

per onomatopeies.

CANtO:

I
I
I
I
I
I GESTOS:I Cotxe- farem com si agafessim el volant i direm "brrumm"

Punxat- farem com si punxessim alguna cosa amb el dit i direm "pssst"
Roda- farem un cercle amb el dit davant nostre i direm "hop"
Xiclet- farem com si traguessim un xiclet de la boca i direm "nyam, nyamlJ

\\ AI cotxe del meu avi
se Ii ha punxat una roda.

AI cotxe del meu avi
se Ii ha punxat una roda.

AI cotxe del meu avi
se Ii ha punxat una roda.
L'arreglarem amb xiclet."

I
I
I

I .OC.I.J .
I Tots en rotllana mirant cap a I'interior d'aquesta i una persona al mig que ha

I d'anar donant voltes mentre es canta la can¢. Quan es diu" el gall Ii fa un pet6 ",
la persona que hi ha a J'interior de la rotllana es queda parat i Ii fa un pet6 a laI persona que te just davant. La resta de la gent Ii canta la seguent part: " IIeig,

I
dolent que dira la gent?" i aquest respon amb la frase final: " que diguin el que
vulguin que jo ja estic content ", i passa a acupar el lIac de I'altre i es toma a

I comen~r.
I

I C4!I/C6:

I
I

I
I
I

"EI gall i la gallina, estaven en el balco
la gallina s'adormia i el gall I'hi fa un pero.

Lieig ,doient, i que en dira ia gent!
Que diguin el que vulguin que jo ja estic content."



I
I

EL SABATER

JOC: .I Asseguts en eercle i cames estirades endavant. Una persona al mig va fent petites

j puntades a la sola de la sabata dels partiCipants mentre van cantant. Quan acaba
I la can~6, aquell a qui s'ha donat puntada s'ha de posar al mig i tomar a eomen~ar.

I

I CANc;6:
" Tine un c1au a la sabata
que no em deixa caminar

que em fa veure les estre!!es
i la !luna em fa mirar.

Qui es que me'l traura?
A ia nero, nero, nero.

QUi es que me1 traura?
A la nero! nero! nas!"

I
I
I
I
I
II JOC:
I Es fa una fila un darrera I'altre agafats primer per les espatlles 0 eintura del de

I davant. Quan es va cantant la can~6 es va caminant endavant. Es va complicantI agafant,el de davant del de davant, ...

I CANCO:

I
I
I

I GESTOS:I A la primera part de la canc;6 es va caminant endavant i aixecant les carnes
I alternativament. A la segona part de la can~6 es para i quan es diu triqui es fa un
I saitet endavant i quan es diu traca es fa endarrera.
I 8
I

\\ Aquest es el tren de I'alegria,
aquest es el tren de la iHusi6.
Aquest es el tren de I'alegria,
aquest es el tren de la iHusi6.
Iara fa triqui i ara fa traca,

i ara fa triqui, triqui, triqui, triqui, traca.
i ara fa traca, i ara fa triqui,

i ara fa traca, traca, traca, traca, triqui."



JOC:
~sseguts en cercte i cames estirades endavant. Una persona at mig va fent petites
puntades a la sola de la sabata dels partiCipants mentre van cantant. Quan acaba
la can~6, aquell a qui s'ha donat puntada s'ha de posar al mig i tornar a comen~ar.

CANtO:
" Tinc un c1au a la sabata
que no em deixa caminar

que em fa veure les estrelles
i la lIuna em fa mirar.

QUi es que me'l traura?
A la nero, nero, nero.

Qui es que me1 traura?
A la nero, nero, nas!"

Joe:
Es fa una fila un darrera \'altre agafats primer per les espatlles 0 cintura del de
davant. Quan es va cantant la cam;;6 es va caminant endavant. Es va complicant
agafant el de davant del de davant, ...

CANtO:
" Aquest es el tren de "alegria,
aquest es el tren de \a iHusi6.
Aquest es el tren de I'alegria,
aquest es el tren de la il·!usi6.
Iara fa triqui i ara fa traca,

i ara fa triqui, triqui, triqui, triqui, traca.
i ara fa traca, iara fa triqui,

i ara fa traca, traca, traca, traca, triqui."

GESTOS:
A la primera part de la canc;6 es va caminant endavant i aixecant les cames
alternativament. Ala segona part de la can~6 es para i quan es diu triqui es fa un
saitet endavant i quan es diu traca es fa endarrera.



JOe:
Ens posem en fileres de dos un davant de I'altre i deixant un passadls al mig.
Mentre es canta es va bal/ant.

CANC6:
" Un Yanki batxa a fa etutat
cavalcant sabre un pony,

porta una ptoma en et barret
i crida MACARRONI!

Yanki Sigues e1egantl quan baixis a Ia dutat
Yanki sigues elegant iamb les noies galant,"

GESTOS:
Una filera va fent salts cap a un costat i I'altra filera cap a I'altre amb les mans a la
eintura (des de I'iniei de la can~6 i fins a pony). Queden quiets i fan els gestos que
marca la can~6. A la segona estrofa s'agafen dos i passen pel passadis agafats i
donant voltes i saltant fins a I'altra punta. Es repeteix fins que tothom ha passat
ambparel~.

JOC:
Havia estat un joc de segadors. Es posaven en roWana asseguts a terra ianaven
passant "t'esdop" que usaven com a manopla per no tallar-se en agafar les
manades de blat al segar. A f'arribar a I~urtim vers enlloe de passar f'esdop se1
quedaven iamb ell a la ma el bellugaven a ritme de la can<;6, immediatament pero
continuaven el joe. Aquest retraces comportava sovint confusions i mes d'un
segador noveU perdia l'esdop.

CANC6:
" Els esclops d'en Pau
fangaven, sant Joan
triava gram,
sant Pere Ii va al darrera
Amb el trip i trip i trap.
Trip,trap."

GESTOS:
Es pot fer drets amb els peus junts es va saltant a eada compas en sentit
contrahorari. A l'ultim vers accelerem el ritme del salt i fern un salt en sentit horari
i un altre contrahora';.
Es pot fer agafats per les espatlles, ... i passant-se una pedra.



JOC:
Tots en rotllana mirant cap a la part interior d'aquesta i van representant la lIetra.

CANtO:

~
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I
I
I
I JOC:
I En rotllana agafats de la ma, vangirant mentre canten.

II CANC6:

I
I

I
"I

I
I
I GESTOS:

I
cada vegada es va usant la part del cas anomenada per ta segona part de la
canc;6 en que es queden al Iloe.

I
I
I

"En Joan petit quan balla,
balia, baiia, balla,

en Joan petit quan balla,
balla amb el (una part del cas)

amb el (ma, ma, ma)
ara balla en Joan petit."

(Es van afegint parts del cas i s'anomenen des de la primera Que s'ha dit (per
exemple amb la ma, ma, ma, amb el dit, dit, dit, ... )

I12.1,

I

I
II JOe:
I Tots asseguts en cercte cantem mentre fern els moviments.
I
I CANtO:
I
I
I
I
I
I
I GESTOS:I "Epo": piquem amb ies mans a les cuixes.
I I tai tai: piquem de mans.
I E... : amb els bra~os creuats piquem at pit.I Tuki tuki: piquem amb les mans al cap.

I
I

" E-po i tal tai E...
E-po i tai tai E...
Epo i tai tai Epo
i tuki tuki Epo
i tuki tuki E..."

I
I

I
13

1
I



I ERAM, SAM, SAM
I Joe:

Ens distribui"m en rotllana de genolls a terra i es fan un seguit de moviments al
ritme de la canc;6. Es un joc de coordinaci6 Que imita els moviments d'orad6 dels
arabs.

CANC;6:
'ft Eram, sam, sam
eram, sam, sam

QJIi, QJIi, QJli, wli, QJIi
eram, sam, sam.
Eram, sam, sam
eram, sam, sam

wli, wli, wli, wli, wli
eram, sam, sam.

Arct>i, crabi
wii, wii, wii, wii, wii,

eram, sam, sam.
Arabi, arabi

wli, wli, culi, wll, QJli,
eram, sam, sam."

GESTOS:
Eram, sam, sam - piquem amb Ies mans sabre Ies cuixes
ClIIi, culi, culi, QJli - ens piquenl ai cui
Arabi, crabi - tr~os amunt iens inclinem arrb tot el cas endavant fins a terra dues vegades.

14 I

JOC:
Posats en pareiies anem picant de mans mentre cantem.

CANC6:
"Maisefor ... iuti tu eres

anc!a fJoreces
gate millonario
de la mercedes
iuti ar ar ar ar

sinagoga americana
domenica la chacha."

GESTOS:
1. Picar ma dreta de dait a baix i esquerra de baix a dait a j'hora.
2. Picar Jesdues mans endavant
3. Picar una palmada



I
I JOC DE LA GANA
I

JOC:
Es un joc propi de l'hora de berenar.
L'alumnat es posa assegut en rotllana mentre un d'ells va donant voltes per
I'exterior amb un tros de pa. Van cantant la canc;6 mentre el que carre deixa el pa
darrera algu. Tots intenten encertar qui es que te el pa a I'esquena, qui ho
endevina pot menjar-ne un bod, i si ningu ho encerta pot menjar-ne qui para.

CANtO:

I

I lOC:
Ens pos@m @nc@rcl@i I'infant que fa de rei al mig. Quan comen~a la can~6 tots @Isn@ns
marxen en fila marcant el ritme amb els peus i seguint el rei que quan acabi fara un gest i
tots I'hauran d'imitar ...
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JOC:
Posats en cercle drets anem cantant i fent 9estos segons la can~6.

CAN<;6:
"La bicideta c!in-din,
la bicicleta din-din,

oh que be que s'hi va,
la bicideta clin-clin,
la bicicleta clin-clin

on tothom voldril pujar."

GESTOS:
Quan diem: "Ia bicicleta din-din" fem anar les mans com si pedalegessim, "oh que
be que s'hi va" fem palmes a la panxa, "on tothom voldra pUjar" fem palmes sabre
el cap.

LA CAN<;O DE L'ALEGRIA
JOC:
Es fa un cercle i una persona esta dins, mentre es canta Ia JYimera part de fa canc;6 es va
saltironCllt, eJcercle en un sentit i Ia persona de dins al contrari. A fa segona part tothom es queda
quiet i el de dins queda de cera a una pa-ella que Ii ha quedat davant i es fan els gest:os. En reiniciar
la carx;6 VCI1agafats de Ia ma isaltant fins a e,..tedcr davant de una nova pa-ella, ... i abd se segueix
fins q..Jetottlom te parella.

CAN<;O:
" Si estas trist i et manca I'alegia,

carre fes fira la malenconia.
Vine amb mi rensenyare,

fa ca~6 de la relicitat.
Bum, bum, bum.

Bat Ies ales, mou Ies antenes,
D6na'm les dues poetes.

Vola per aqui i vola per alia,
la carx;6 de la felicitat.

Bum, bum, bum ... "

GESTOS:
"Bat Ies ales" mourem les mans al costat del cos com si fossin ales, "mou Ies antenes" ens posarem
Ies mans al cap com si fossin antenes i les mourem, "D6na'm Ies dues potetes" agafarem les mans
del rompany i les bellugarem estiant una endavCIlt i I'altra endarrera vanes vegades, "Vola per aquf
i vola per alia" rTlOlI'"erTl les dues mans juntes a Ia creta i I'esquerra, "Ia can<;6 de la felicitat" farem
un gr agafats de bracet.



JOC:
Fem petits grups en cercle i una persona dins. Anirem girant mentre cantem.

CANC;O:
" Que Ii tocarem a la Margarideta?
Que Ii tocarem a la Margarideta?
Li toearem el ... a la Margarideta!

Li tocarem el ... amb eljla ... "

GESTOS:
Anem rodant fins que es diu la part del cos de la Margarideta i la part del cos amb
que I'hem de tocar i ho fern.

lOC:
Es col.loquen en rotllana i una persona al mig quan finalitza la canc;6 diu el nom
d'una persona que es qui haura de sortir a ballar.

CANC;O:
" La "Marta" surt a ballar perque ho fa massa be,

la "Marta" surt a ballar perque ho fa massa be.
Es mou, es mou, es mou

com una palmera, com una palmera,
es mou, es mou, es mou

com una palmeeera! II



JOC:
Ens distribui"m en rotllana 0 separats per la sala, drets 0 asseguts i anem cantant
i representant la lIetra de la can~6.

CANC;O:

" Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,

feien xuuurros petits, feien xuuurros petits,
i la gent (tres palmes), at passar (tres palmes), els soIiiia compraaaar.

Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,

feien xuuurros mitjans, feien xuuurros mitjans,
i la gent (tres palmes), al passar (tres palmes), els seliiia compraaaar.

Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgeil cantonada Borrell,

feien xuuurros gegants, feien xuuurros gegants,
i fa gent (tres pafmes), at passar (tres palmes), els soIiiia compraaaar.
Pero, no hi ha parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,

no hi ha parada de xurros at carrer d'Urgell cantonada Borrell,
no fan xuurros petits, no fan xuurros mitjans, no fan xuurros gegants,

perque s666n paral./els. "

Quan diem:
parada de xurros (dibuixem un rectangle en I'aire)
carrer Urgell (indiquem amb el bra~ estirat cap un costat)
carrer Borrell (igual cap a Valtre)
xurros petits, mitjans 0 gegants (indiquem la mida dels xurros amb les
mans).



JOC:
Ens posem en rotllana i un s'ajup al mig amb el eap amagat, tots posem la ma a la
seva esquena. Quan s'aeaba la can~6 nomes una persona Ii d6na un copet a
I'esquena i aquest ha d'endevinar qui l'ha tocat.

CAN~6:
" L'es-car-bat bum-bum

po-sa-hi o-li po-sa-hi o-li,
I'es-ear-bat bum-bum

po-sa-hi o-li en un Hum.
Si en el lIum no n'hi ha

I'es-eal-fe-ta I'es-cal-fe-ta
si en eillum no n'hi ha

en I'es-eal-fe-ta n'hi hau-ra ...
QUi t'ha pieat? "

I L'ESQUIMAL
I JOC:

EI grup es disposa en parelles separades per I'espai disponible. Es col'/oquen un
dClvClntde I'Clltre i van fent els moviments alhora que canten la can~6.

CANC;O:
" Un esquimal, perdut en eI desert

entonava can~ons,amb el seu banjo,
va recordar, el seu pais,

alia, on ell era feli~.
Bara badum, badum, badum, badum,
bara badum, badum, badum, badum.

He vingut d'Alaskaa,
xubi, dubi, dubi, dubi, gua, gua, gua,

i en aQuest moment
ho passo malament,

degut a la calor i al fort vent. rr

GESTOS: un comen~a obrint carnes i I'altre fent patada entre les carnes obertes,
seguidament al reves, i patada a la dreta els dos alhora i patada a I'esquerra els
dos a la vegada. Iaixi anar seguint fins que es canta "bara badum, ... " que es va
repetint patada dreta i patada esquerra, ... Cada vegada mes rapid.



LES OQUES I ELS ANECS

Joe:
L'alumnat es posa en rotllana intercalant nen, nena,. .. Les noies que sOn les oques
van cantant fa can~6 amb veu fina mentre van cap al centre fent passetes petites
iamb les mans a la cintura, i tomen al seu lIoc, i en la part final de la frase els
nens Que sOnels anecs fan el mateix , van cap al centre fent passes grans i veu
ronca, i tomen ailloc. Es repeteix tot amb la segona Frasede la can~6.

Es pot fer mes senzill amb dues files, una de nois i I'altra de noies, mentre es
canta tots amb les mans a la cintura van girant a un costat i altre amb els peus
junts, Quan es diu oques les nenes mouen els peus i Quan es diu anecs ho fan els
mms.

CANC6:
"Les OQuesvan descalces, descalces, descalces, les oques van descalces,

i els imecs tambe, i els anecs tambe!
Poseu-Ios les sabates, sabates, sabates, poseu-Ios les sabates,

i els mitjons tambe, i els mitjons tambe!"

JOC:
Ens distribuTm en rotllana mirant al centre j cantem la can~6 fent diferents
despla~ments i gestos.

CANtO:
" II Gallo e morto, iI gallo e morta
II Gallo e morta, il gallo e morto

Non cantera piu neil cocodi e cocoda
Non cantera piu neil cocodi e cocoda

Eco, eco, eco, ecocodi e cocoda
Eco, eco, eco, ecocodi e cocoda . "

GESTOS:
En cantar les dues primeres frases caminem cap al centre amb les mans a les
espatlles, les carnes flexionades i imitant el despla~ment d'un gall. En les dues
segones donarem una volta sobre nosaltres mateixos movent les aletes a un
costat i I'altre. En les dues terceres anirem movent les ales i ens anirem ajupint
fins a quedar amb el cui a terra.
VARIANT: Quan es te la can¢ dominada es pot fer en canon, enumerant els
participants de 1'1al 3 consecutivament. Comencen els 1 fent la can~6 i els gestos,
en les segones estrofes els 2 comencen amb la primera ...



JOC:
Es una can~6 que es va representant amb gestos.

CANC6:
" Mi-reu a-lla dalt

en el sos-tre que hi ha?
es un gros a-ni-mal

que en bici-cle-ta va.
Es un e-Ie-fant

i doncs que us pen-seu?
te una cu-a al dar-re-ra
i una al-tra al da-vant."

JOC:
Es fa un cerde tots asseguts a terra i es gesticula segons diu la lIetra de la canl;6.

CAN<;O:
" L'oncle Tomas tenia un gat.

oeu meu quin gat, quin gat mes bestia.
L'oncle Tomas tenia un gat.

oeu meu que bestia que era aquell gat."

GESTOS:
L'oncle Tomas - amb el dit polze i l'lndex tocant-se per la punta, farem com si
fossin unes ulleres.
Gat - amb les mans al cap dretes com si fossin les orelles del gat
oeu meu - amb les mans al cap iamb cara d'espantat
Bestia - com si esgarrapessim I'aire i fent cara de ferotge.



JOC:
Asseguts en cerde cantem mentre fem els moviments.

CANC;6:
" Maquetu etu e papa

maquetu etu e pa
maquetu etu e pa.
Tutu e tut e papa
Tutu e tutu e pa
Tutu e tutu e pa
Iele i ele i ele i e
Iele i ele i ele i e"

GESTOS:
En les dues primeres frases simulem com si fessim una mandonguilla gegant amb
les mans. Les frases segOents fern com si ens posessim un gomet lIarg a la ma
dreta i un altre a I'esquerra. A I'ultima frase belluguem els brac;os a la dreta i
I'esquerra amb moviments ondulatoris.

JOC:
5'hi jugava cap als anys 40.
Es fa un cercle agafats de les mans es van donant voltes mentre es canta la
canc;6. A I'ultima frase es diu el nom d'algu que s'ha de girar i continuar el jce en
aquesta posici6. EI jce finalitza quan tothom s'ha girat i esta mirant enfora de la
rotllana.

CANC;O:
" Diles, olles de vi blanc,
totes sOn plenes de fang.

De fang i de maduixa,
gira la caduixa.
Quina girara?

La (M') 'I".... ana sera.



PERQUE?

JOC:
Joe de gestif:uJaoo j simulaciOdels moviments que va anomenant fa ca~6.

JOC:
Es coHoquen en rottlana 0 en dues fileres i es van fent ets gestos proposats.

CANCO:
\\ Si creix molt l'herbeta

s'amaga la llebreta
i quan arriba el ca~dor

pum pum! IF

GESTOS:
L'herbeta (aixequen br~os enlaire)
L1ebreta(s'ajupen mentre amb les mans simulen unes orelles)
Ca~dor (simulem que apuntem amb una escopeta)
Pum pum (caiem a terra)

Tambe podem fer grups d'herbetes, de lIebretes i de ca~dors, les lIebretes
s'amaguen darrera les herbetes i els ca~dors les busquen.



Joe:
Es una can¢ que es van fent gestos mentre es canta i esta tothom assegut en
rotllana.
CANCO:

"Si vols aigua ben fresca
a la font has d'anar.

Si el Quevols es fer gresca
un bon vi has de tastar.

000, laaa, riii,
OIara liri ah clara

Cueut cucut
Olara liri ah clara

Cucut cucut
Olara Uri ah oIara

Cucut cucut
Oara liri ah ooh.."

GESTOS:
Picar un cop de mans a les cuixes, picar de mans i xiscar dits enlaire i anar
repetint. Fins a 000 (es repeteix picar cuixes altemativament), laaa (picar de
mans varies vegades), riii (xisc.ardits varies vegades), i tomar com al prindpi.
Quan diem cucut cucut (des xiscades de dits).

JOC:
Tots en rotllana mirant cap a la part interior d'aquesta.
S'ha d'anar fent eIs moviments que representen cada una de les paraules de la
canc;;6,sOn moviments simples representant un sol, tenir fred, la capa 0 el barret.

CANtO:
"Sol solet ,vine'm a veure ,vine'm a veure,

sol solet ,vine'm a veure que tine freeJ.
Si tens fred \X>sa'tfa capa , \X>sa'tfa capa

si tens fred posa't la capa i el barret. II



JOe:
Ens posem en rotIlana drets i picant de peus i fent el soIdat anem donant la volta.
Quan acaba la can~6 es piquen les mans al<;adesi es toma a comen<;ar.

CANtO:
" $om som som,

ets ca-va-llers lIers lIers,
i el que no, di-gui res,

no te dret a la fiam-bre-ra,
i el que no, di-gui res,

no te dret a al-~r el porro!
a-ten-do ca-va-llers, ,

... (fa ma dre-ta) en-tra en ac-do!ft

GESTOS:
t ~d~ vegada es diu una part del cos amb la que es pica 0 mou a ritme de la

muS/ca.

JOC:
Esva cantant i gesticulant Ia ca~o. La can~oes va variant fent totes 1esvocals a,
despres e, i, 0, u.

CANC;O:
" Una mosca volava per la lIum

i la lIum es va apagar,
i la pobra mosca

es va quedar ales fosques
i la pobra mosca

no va poder volar."



JOC:
Consisteix en comptar a ritme de la cam;o entre varies persones i en finalitzar-Ia
veure qui es escollit

CANtO:
\\ Una doli, teli, catoli, quile, quilete

estaba la reina sentada en su gabinete
vino el rey apago et candil, candil candilon

cuenta las veinte que veinte son. "

nUn; don, teri eaten
mata la veri viri viro,

compta1s be
que dotze hi son."

Joe:
Una nena 0 un nen para i es col·loea de cara la pareto La resta d'alumnat esta a
uns quants metres darrera d/etl. Qui para va comptant, cantant i picant fa paret,
mentre la resta van avan~nt per arribar a tocar-Io. Quan acaba la can~6 qui para

I es girara de cop per veure si algu s'esta movent. Si veu algu movent-se el fara
tomer ailloc d'inid. Quan alg6 arriba a toear 131 que para, tothom haura de cOrrer
cap at lIoc de sortida sense ser atrapat, si atrapa a algu, aquest haura de parar.
Es paden fer variacions, per exemple abans de comenc;ar decidir quin tipus de
figures fer (animals, oficis, plantes, ... ).

CANtO:



JOe:
Podem jugar-hi saltant a corda 0 agafant-nos pels bra~os.

Per sa/tar a corda un entra Quan comen~ la can~6 i no pot sortir-ne fins Que
aquesta s'acaba saltant al ritme marcat.

CANtO:
n AI pa-sar fa barca

me di-jo el bar-quero(
las ni-nas bo-nitas
no pa-gan di-nero.
Yo no soy bo-nita,
ni 10 quie-ro ser,
yo pa-go di-nero

co-mo otra mu-jer "

JOC:
Joe de picar de mans entre dues 0 mes persones.

CANtO:
"Ant6n caroll-na-na

maw a su mujer-jer-jer
la puso en un sa-co-co

y Ia llevo a moler-ler-Ier.
EI molinero di-jo-jo

esto no es hari-na-na
esto es la mujer-jer-jer
de AntOn caroli-na-na."

GESTOS:
4. Pica;ma dreta de datt a baix i esquerra de baix a dalt a Vhora.
5. Picar les dues mans endavant
6. Picar una palmada



JOC:
Tots en rotllana i un al centre que ha d'anar ballant lIiurement mentre es canta la '
can¢. En fa tornada es parara davant d'un company r baflara et chrpi-chrpi amb efl
i seguiran dansant tots dos dins el cercle i aniran incorporant la resta d'infants.

CANCO:
\\ Ayer fui al pueblo

a ver a la Mari
y la Mari me enseno
a bailar el chipi-chipi.

(Tornada)
Baila el chipi-chipi ieh!
Baita el chipi-chipi ieh!

Saila eI chipi~hipi pero bailalo bien."

GESTOS:
Baila el chipi~hipi- un davant de I'altre mouen les mans i els dits a la dreta.
Saila eI chipi-chipi- un davant de I'altre mouen les mans i els dits a l'esquerra
Pero bailalo bien: s'agafen de les mans i alternen endavant i endarrera i finalment
ajxequen ets b~ entajre abans de segujr el joe ...

CAFE (Joe de saltar a corda)

Entonces, el que salta da tres saltos y da mas cuerda para que el otro pueda
entrar a la comba y saltar juntos.
JOC:
Es un joc de saltar a corda, dos roden i entra una persona a saltar, quan ha fet
tres salts n'entra una segona i mantenen un dialeg. Quan diu 1,2,3 el primer surt
i entra una nova persona ...

CANC;O:
"Maite
~Que?

Te invito
LA que?
A cafe

lA que hora?
Alas tres,

un, dos, tres. It



JOC:
En rotllana es fa caminant endavant 0 endarrera i es va representant el que diu (a
ca~. '

CANCO:
''Chincanguri camina para adelante,

chincanguri camina para atras
Chincanguri camina para adelante,

chincanguri camina para atras.
~chevacheva~

che va che va eeeee che va che va
Chincanguri camina para adelante,

chincanguri camina para atras
Chincanguri camina para adelante,

chincanguri camina para atras.
Eeeeeee che va che va eeeeeeee

che va che va eeeee che va che va"
GESTOS:
La primera vegada que es diu "Eeeeeee che va che va eeeeeeee che va che va
eeeee che va che va" un surt at mig i fa un gest 0 moviment, quan tomen a dir
"Eeeeeee che va che va eeeeeeee che va che va eeeee che va che va" surt la
resta i fan el mateix moviment.

IJOe:

CANCO:
''Choeo, choeo-ta ,

choeo, choeo-te
choeo-Ia, choeo-te

choeo-Ia-te. "

GESTOS:
Choco- picar amb el dors de (a ma-
la- picar amb la palma de la ma
te- picar amb la part lateral dels punys tancats



JOe:
Es fa un cerde tots asseguts a terra i cada infant re un objecte davant. 5' ha
d'anar passant I'objecte cap a la dreta tots a la vegada i al ritme de la can¢.

" Desde COrdoba a sevilla
han hecho una gran pared.

Por la pared va una via,
per la vIa pasa el tren, tren, tren.

En el tren va una senora
y un caballero tam bien, tam bien, tambien.

La senora Ie pregunta
icaballero, caballero que hora es?

las tres."

GESTOS:
Quan es diu ''tren, tren, tren" i ''tambien, tam bien, tam bien" es pica dues vegades
davant amb I'objecte i a la tercera es passa al company de la dreta.

JOC:
Es col.loquen en rotllana asseguts amb res carnes encreuades (com indis) amb les

I
palmes de les mans mirant amunt i recolzades als genolls, perb posant la ma dreta
sobre la ma esquerra del company de la dreta, ... Mentre es eanta la canc;6 un
comen~a a piear amb la ma dreta la del company de l'esquerra.

CANC6:
" Don Macarr6n Chistero

a la de tres
Otero, otero, tititl
Otero, otero, tititi
One, two, three."

GESTOS:
Anem pieant d'un a un, perb quan la can~6 diu tititi, qui Ii toea picar, piea tres
vegades seguides, i quan diem three, aquell a qui I'han de piear pot intentar treure
la ma abans no ho facin!



JOC:
Ens posem en rotllana mirant cap a la dreta i es va caminant endavant, quan es
diu el nom d'una fru°ita es fan els gestos proposats.

CANCO:
\\ Mueve todo el cuerpo,

vamos a bailar,
el baile de las frutas

te divertira:
i iManzana, pera , fresa, limon.

Zumitos par aquf, zumitos par alia,
chirimoya, platano, sandia!! II

GESTOS:
Manzana (maluc a la dreta), pera (maluc a I'esquerra), fresa (maluc endavant)
limon (maluc endarrera), humitos por aquf (bra~os estirats a la dreta), humitos
pro alia (bra~s estirats a I'esquerra, chirimoya (un bra~ per sota les carnes),
platano (Ia ma per sobre el cap) i sandra (fem girar la cadera).

30C:
EI grup fa un cerde mirant I'esquena del company i es passa la ma esquerra per
sota les carnes propies i s'agafa la mil dreta del de darrera. En aquesta posicio es
canta la canl;O,

CANCO:
"'E.stees el baile del King Kong, King Kong, King Kong

que es un baile muy molon King Kong, King Kong
que 10bailan los monos King Kong, King Kong

en la ~ tropical King Kong, King Kong
un saltito hacia de/ante!

Un saltito para atras!
Un saltito had a eI media!
Y volvemos a empe6arl"

GESTOS:
Cada mot subratllat es un pas, quan diu saltet s'ha d'anar fent cap on diu la
can~o. Aixi cada vegada el grup esta mes junt fins que finalment cau tothom a
terra.



JOC:
Es pot anar ambientant fent accent cuba Quan s'expliQuen /es pautes de joe. Es fa
un cerde de manera que c::adascuagata eI del seu davant f)er 18ofltura i es va
cantant i ballant.

CANCO;
" Todos 105 negritos

tienen un deseo
que es bailar la danza

con mucho meneo.
Meneo por aQuf,
meneo per alia,

meneo per alante,
y meneo per atras."

GESTOS:
En la primera part de la canc;6 anem avanc;ant i balancejant-nos dreta i esquerra.
J q~?Jndil,J\\m~ per ?Jg~Vi fem spit i;! Ii;! drt;@ "meneo- per ?JII~" fern ~Jt i3
l'esQuerra "meneo para a/ante" salt endavant i "meneo para atras" salt endarrera.
La propera vegada ens agafem a la cintura de des per davant, j cada vegada ens
agafem a una persena de mes endavant. ..

JOe:
Dos fan rodar Jacorda i un Que es el carter entra a saltar mentre mante els
seguent dialeg i fent els gestos. Quan acaba surt i entra una nova persona a fer
de carter.

CAN¢:
"Porn, J:)om.
tQuien es7"
EI cartero.

LQue Queria?
Una carta.

lPara Quien?
Para usted.

Vaya a otra casa que no tengo dinero."

GESTOS:
Es van fent els gestos de picar a Ja porta, simular que portem una gerra de carter,
fer veure que lIiurem una carta, ...



EL COCHERITOLERE (Joe de saltar a corda)

30C:
Mentre es canta Jacan¢ dues persones roden la corda i una salta sense toear la
corda. Quan la canc;6diu "Ien§" enlloc de radar la corda normalment, aquesta
s'aixecai fa dues yoltetes al'aire, rnentre la persona que salta ha d'ajupir-se.EJ
jce segueix anar afegint-se gent a saltar, fins que algu toea la corda.

CANtO:
" 8 co-cheri-to lere,
Ie di-jo _ano-che len~,
que si que-ri-a lere,

man-tar en co-che Jere,
y yo Ie di-je lere

can gran sa-Ie-ro lere
no quie-ro co-che lere
que me mare-o lere.

Y eJ nom-bre de Marl-a,
Que cin-co Ie-tras tie-ne,
La M, fa A, la R,la I, la A,

MA-RI-A"

JOC:
Asseguts en cercle altemant nen, nena, nen, ... es posa la ma dreta sabre la ma
del companyi l'esquelTa sota Ja ma del company contrari. Es va cantant la canc;6i
correlativament es va picant la ma que tenim "iura sabre la del company del
costat com si passessin fa corrent. Quan finalitza fa canc;6,qui te fa carrent perque
enCClrano l'ha passat, ha de fer un pew a qui vulgui.

CANtO:
'lEI conejo de la suerte
ha salida esta manana

a la hora de partir.
iPum, ya esta aquf!

Hacienda reverendas
can ~~ de vergOen.?,Cl

tU besaras
a quien te guste mas. II



JOC:
Es un joc de gesticulad6 que consisteix en cantar la can¢ i anar representant
l'acci6.

CANC6:
"Yo tengo un moco
10saco poco a poco

10 redondeo
10 miro con deseo

y me /0 como
y como sabe a poco

volvemos a em~L "

loe:
Es fa un cerde tots asseguts a terra i es gesticula segons diu la /letra de la canc;6.

CANCO:
\\ En una casita, alpie de un bosque negro

vivia un granjero /lamado Pedro.
TenIa un caballo dormido en el establo
mientras se tomaba alegremente un te.

Pero habra un rndio que era muy, muy Iisto
se subio al establo y Ie moo eI caballo.
Esta es la historia de Pedro y su caballo

y de un indio Iisto Que se subi6 al establo."

GESTOS:
A cada paraula se Ii adjudica un gest, primer es decideixen i es fan, i cada vegada
es van exagerant meso



JOC:
Tots en rotliana agafats de les mans 5' ha d'anar donant voltes fent mes 0 menys
el que diu la can~6, ajupir-se, correr mes, ... cada vegada que s'acaba la can~6 es
toma a fer pero mes rapid.

CAN<;6:
"8 patie de mi casa ,es particular
cuando Jlueve se moja como los demas.
Agachate y vuelvete a agachar
que 105 agachaditos no saben bailar.
H, i, j, k, I, rn, n, a y si tu no me Quieres
otro nino me querra.
Chocolate, molinillo, corre ,corre
que te pHlo, estirar, estirar
que el demonio va a pasar.
Desde pequenita me quede, me quede,
algo r~ntida d~ ~ pi~ de ~sre pie.
A simular que soy una cojita
Y aunque 10 soy, 10 disimulo bien.
Anda, anda que te doy un pun-ta-pie"

JOC:
Ens posem en rotllana drets i fent els mateixos gestos que la persona que esta al
mig.

CAN<;O:
~,iiEI polio!!

£:1 pollo con una pata,
el polio can las dos patas,

el polio con las alitas,
el polio con la calita.

Y ahora ... iiel polio eres tu!!"
GESTOS:
Quan diem: j iEI polio!! - piquem de mans

EI polio can una pata - saltern a peu coix
el polio con las dos patas - saltant peus junts
el polio con las alitas - movem els bra~os doblegats com ales
el polio con Jacolita = remenem el cui
Y ahora ... iiel polio eres tu!! - el del mig senyala algu



JOC:
Es un joc de gesticulad6 en que es va cantant la canc;;6mentre es representa alia
que va dient I.a Uetra.

CAN<;:O:
\\ Yo tenia, yo tenia,

un piojo peludo
que vivfa en mi cabeza
y par un peto resbal6.

Yo IlOrE~,yo 1l0rE~
par mi piojo peludo

Q~e vivfa en mi ca~9
y par un pelo resbal6 n

JOC:
Un s'estira a terra boca-terrosa mentre el company pica i passeja els dits per
I'esquenai van cantant la cam;6. Quan aquesta acaba el Que esta estirat ha
d'endevinar quants dits te recolzats a I'esquena. En funci6 de la resposta segueix
~acanc;;6i el joe ...

CAN<;:6:
\\ Regulfn, regulan de la vera vera el pan,

del palacio ala cocina,
lcuantos dedos tiene encima 7"

Si ho encerta:
como has dicho ...has acertado la verdad!

i es repeteix el joe.
$i no ho t;ncr::;rtq:

si hubieras dicho ... acertabas la verdad. Regulfn, regulan, ...
i canvien els papers. "



lOC:
Es una can~6 que es va representant amb gestos i que es prbpia de I'hora de
menjar.

CANC;O:
\\ Un tallBrfn con otro tallBrln,

que me sube por aquf,
que me sube por alia,

todo rebozado,
con un poco de aceite,

con un poco de sal,
te 10comes tU y volvemos a empezar."

GESTOS:
Quan diem: Un tallarin (estirem el brae; endavant), con otro tallarin (estirem \'altre
brae;), que me sube per aquf (i fern com si s'enfiles per un brae;), que me sube per
alia (igual per I'altre), todo rebozado (donem voltes amb els dos brae;os),con un
poco de aceite (com si eI tiressim per I'esquena), con un poco de sal (igual amb
I'altre brae;), te 10 comes tu (el del mig senyala algu).

Joe:
Es fa un cerde tots asseguts a terra i es 5imula que es va en cotxe i es va
gesticulantsegons diu la ltetra dela cam;6.

CAN<;O:
U En el coche de papa
vamos tooos a pasear.

Vamos de paseo, pi, pi, pi,
en un auto nuevo, pi, pi, pi,

pero no me importa, pi, pi, pi,
porque lIevo tolta, pi, pi, pi."

GESTOS:
Agafem el volant com 5i conduis5im.
Ens anem gronxant com 5i anessimen cotxe.
Fem com si toquessim la claxon cada vegada que diu pi, pi, pi.



JOC:
Tats ffi rotlIafla amb eIs bra~ per picar amb eIs rompanys eels wstats seguiot la can(;o,
s'han d'anar ajupint alt-emativament al final de cada frase, ial final de Ia caneo s'han
d'ajupir tots.

CANtO:
"En la ca-lie-lle
veniti<;U~-tro-tro
ha habi-do-do

un asesina-to-to
una vie-ja-ja

mate un ga-to-to
con la pun-ta-ta
del zapa-to-to
pobre vie-ja-ja
pobre ga-to-to

pobre pun-ta-ta
del zapa-to-to."

GESTOS:
Es van fent tres moviments: picar de mans amb els del costat, la ma dreta de daft a baix i
esquerra a baix a dalt, picar frontalment i fer dues palmes un mateix. Quan Ii toea a un,
car que doblegui carnes mentre fa les duespalmades. .

JOC:
Es col.loquen un al costat de I'altre agafats per la cintura mentre canten i ballen la
can~6.

CANC6:
\\ Ivanov el celebre cosaco

paseaba par la estepa
batiendo el taco "

GESTOS:
Es canta la canc;6 agafats per la clntura i fent un pas endavant i tomem al Uoct un
lateral i tomem al IIoc. La segona vegada tot amb I'esquerre i finalment amb els
des peus alhora saltant.
Igual peroagafant-se per darreraels genolls, j finalment pels turmells.



JOC:
La disposicio iniciaf de fa c1assesera en petits grups de 2 0 3 persones i despres ja s'anira
fent el grup me; gran fins aconseguir Que ho faci tota la c1asse.Durant el jce de mans
hauran de cantar una can~o i anar fent mlmica.

CANC6:
"En la calle de fa bomba

iuuui!
hay una zapateria Ha!,

donde van las chicas guapas iguapas!
a tomarse la medida iida!

Se levantan las faldillas, iillas!
Se les ven las pantorrillas iillas!
Y los chicos de verguenza, enza

se han caldo de la silla
iPatapuff! .."

GESTOS:
Es van fent tres moviments: picar de mans amb fa parella ma dreta de dalt a baix i
esquerra a baix a daft, picar les dues mans amb la parella davant i picar de mans un
mateix. Quan diu uuu! (es fa I'explosio d'una bomba), guapas! (es toquen els cabells amb
coqueteria), iIIas! (gest d'aixecar-se-!es), pantorrillas (aixecar la cama doblegada lateral) i
patatuff (fer que cauen).

JOC:
S'asseu el grup en rotllana i es va cantant la canl;6 mentre es van fent els gestos
d'allb que diu la lIetra.

CANC6:
\\ Tengo una hormiguita en la tripita,

ah,ah, ah,
que me esta haciendo cosquillitas,

ah, ah, ah,
y no me deja dormir."

La cam;6 es va repetint cada vegada substituint les vocals per una en concret, tot
amb a, despres amb e, amb i, amb 0, i finalment amb u.



JOC:
Per inidar l'aprenentatge de les passes basiques de "Ias sevillanas", es van fent
moviments seguint la cane;6.

CANCO:
"Cojo Ja manzana,

me la como,
fa tiro,

y la pisoteo"

GESTOS:
Agafar la poma aixecant la ma i girant el canell, com si se la poses a la boca,
lIenc;ar el brae; cap a terra i trepitjar fort. (Es tracta de simular efs moviments de la
dansa flamenca).

JOC:
Es coUoquen en rotllana i una persona al mig que cornen~a a cantar la can~6. Quan
s'acaba senyala algu que haura d'entrar al cercle i cantar-Ia amb ell i imitar-Io en els
gestos.

CAN~O:
" Soy una taza
y una tetera,

un plato
y un tenedor

tx, tx, tx.
Una ensaimada
y un croassant,

un chucho
y un bomoon,
Iettoca a tu!"

GESTOS:
Tassa (mans ala cintura), tetera (igual pero un brae;;doblegat amunt), plat (fent un cercle
amb els bra~os), forquilla (brac;;osal costat del cos els movem amunt i avail), ensaimada
(un brae;;embolicant el coil i l'altre el cap), croassant (els brae;;osdoblegats endavant i
infJant les galtes), xuxo (movent res mans endavant com un gosset petit a Ii treiem la
lIengua) i bomoo (ens acariciem les corbes corporals).



lOC:
La disposicio iniciaf de fa c1assesera en petits grups de 2 0 3 persones i despres ja s'anira
fent el grup me; gran fins aconseguir Que ho faci tota la c1asse. Durant el jce de mans
hauran de cantar una can~o i anar fent mrmica.

CANC6:
"En fa calle de la bomba

iuuui!
hay una zapateria Hal,

donde van las chicas guapas iguapas!
a tornarse la medida i ida!

se levantan las faldillas, iillas!
se les ven las pantorrillas iillas!
Y los chicos de verguenza, enza

se han cardo de la silla
iPatapuff!. ."

GESTOS:
Es van fent tres moviments: picar de mans amb Ia parella ma dreta de daft a baix i
esquerra a baix a daft, picar les dues mans amb la parella davant i picar de mans un
mateix. Quan diu uuu! (es fa I'explosio d'una bomba), guapas! (es tOQuen els cabells amb
cOQueteria), iIIas! (gest d'aixecar-se-!es), pantorrillas (aixecar la cama doblegada lateral) i
patatuff (fer que cauen).

laC:
$'asseu el grup en rotllana i es va cantant la can~o mentre es van fent els gestos
d'allb que diu la lIetra.

CANC6:
"Tengo una hormiguita en la tripita,

ah,ah, ah,
que me esta haciendo cosquillitas,

ah, ah, ah,
y no me deja dormir."

La can~6 es va repetint cada vegada substituint les vocals per una en concret, tot
amb a, despres amb e, amb i, amb 0, i finalment amb u.



JOC:
Per inidar I'aprenentatge de les passes oosiques de "Ias sevillanas", es van fent
moviments seguint la cane;6.

CANC;O:
"Cojo Ja manzana,

me la como,
la tiro,

y la pisoteo"

GESTOS:
Agafar la poma aixecant la ma i girant el canell, com si se la poses a la boca,
lIenc;ar eJ brae; cap a terra i trepitjar fort. (Es tracta de simular els moviments de Ja
dansa flamenca).

JOC:
Es coUoquen en rotllana i una persona al mig que comen~a a cantar la can~6. Quan
s'acaba senyala algu que haUJ"ad'entrar al cercle i cantar-Ia amb ell i imitar-Io en els
gestos.

CANC;O:
" Soy una taza
y una tetera,

un plato
y un tenedor

tx, tx, tx.
Una ensaimada
y un croassant,

un chucho
y un bambOn,
Iettoca a tu!"

GESTOS:
Tassa (mans ala cintura), tetera (igual perb un brae;doblegat amunt), plat (fent un cercle
amb els bra~os), forquilla (bra~os al costat del cos els movem amunt i avail), ensaimada
(un brae;embalicant el coil i I'altre el cap), croassant (els bra~os doblegats endavant i
inflant Jes galtes), xuxo (movent les mans endavant com un gosset petit a Ii treiem la
lIengua) i bombO (ens acariciem les corbes corporals).



JOC:
Es posen tots en cerde amb un d'elis al mig que mentre van cantant va marcant
els moviments que s'han de fer.

CANtO:
" Bailar mambo queremos ver

a .... (Juan) bailando el mambo.
Una mano en la cabeza

la otra en la cadera
moviendo la cintura
como una senorita. f1

GESTOS:
Es va canviant la persona del mig.

JOC:
Consisteix en saltar a corda al ritme que marca la canc;6.

CANtO:
"L1ega Ma Pili la faldita corta,

los labios pintados,
y el pelo rizado.

Cuando va la mercado
todo el mundo la mira,

que cosa mas bella,
que cosa mas linda. f1



JOC:
Ens distribulm en parelJes i mentre es canta /a can~6 es pica de mans.
CANC6:

" Mil earn-panas
sue-nan en mi

cora-zon.
Que din-eil
Es pe-dir
Per-don.

Ni tu
ni nadie nadie

pue-de cambiar-me."
GESTOS:
Quan diem:

Mil - piquem ma dreta a baix
cam- piquem la ma dreta al centre
Panas- piquem la ma dreta a dalt
Sue- piquem mans a/ centre
Nan- piquem la ma dreta a baix i /'agafem
En mi- agafem la ma esquerra a baix
Cora- piquem la ma dreta a la cuixa
Zon- xiscar dits de /a ma dreta a dalt

JOC:
Es fa un cercle i es va cantant la can~o fent palmes i seguint uns moviments
predeterminats primer a ritme normal i mica en mica mes rapid.

CANtO:
"Miliquituli la potingo la potinga

disfruta magica melOdica sinfonica.
Miliquituli la potingo la potinga

disfruta la potanga
que tiene TAl TAl."

GESTOS:
1. palma
2. toque de manos al reves con el companero que esta situado enfrente.
3. toque de manos al derecho con el mismo companero.
4. palma.
5. extensi6n de brazo izquierdo y e/ derecho se apoya en el izquierdo.
6. una vez se lJega alas palabras finales de la canci6n que son "TAl TAl", se

dan dos palmadas fuertes con el companero.



JOC:
Ens posem drets en rotllana 0 en fila amb les carnes obertes i agafant-nos per
sota amb la ma esquerra amb el company de darrera iamb la dreta amb el de
davant.

CANC;O:
" Que vienen mama pata, pachin,

que vienen papa pato, pachfn,
que vienen los patitos pachin, pachfn, pachfn."

PASE MISi, PASE MISA

JOC:
Dos alumnes s'agafen les mans, la resta formen un rotllana i van passant sota els
dos alumnes que hauran d'escollit un animal cadascun. Tots van cantant la canc;;6i
quan finalitza, I'alumne que esta entre els dos, Ii diuen els animals a I'orella i
aquest n'ha d'escollir un sense saber quin alumne te adjudicat cadascun.
Alhesores aquest s'ha de posar darrera la persona que tenia I'animal de manera
que es van formant dues fileres. Quan ha passat tothom i les fileres estan
formades, es marca una Unaa terra i han d'estlrar una corda i fer passar la Iinia al
grup contrari..

CANC;O:
"Pase misi, pase misa,

105 de delante corren muxxo
y el ultimo se quedara."



Es fan dues files paraHeles i mirant-se, un infant passa pel mig saltant al ritme
amunt i avail mentre Ii canten la can~6.

CANC;O:

"Soy capitan, soy capitan,
de un barco ingles, de un barco ingles,

yen cada puerto tengo una mujer.
La rubia es, la rubia es,
fenomenal, fenomenal,

y la morena tampoco esta mal.
Si alguna vez, si alguna vez,

me he de casar, me he de casar,
me casaria con la que me guste mas.

Cuto en pompa."

"rubia" - ha d'agafar una persona de bracet
"morena" - s'ha d'agafar una a/tra persona i seguir sa/tant els tres.

"culo en pompa"- aquests dos s'han d'ajupir i el primer ha de donar un cop
al cui a qui prefereixi que segueixi el joe.



Joe:
Es fa una rotllana asseguts a terra i van dient el text a ritme (tipus tribu de ra~a
negra). L'alumne que comen~ ha de dir el tema que jugara (colors, animals,
ciutats, ...) i haura de pasar un exemple, i la resta aniran seguint a ritme.
Consisteix en no equivocar-se, quan un ho fa qUedaeliminat i es toma a
comen~r.

CANC6:
n Sin per-der

el rit-mo
di-ga us-ted

nom-bres de .."
GESTOS:
Tots van dient les frases fent dues palmes a la vegada que ho diuen " Sin per-der"
(2 palmes), nom-bres de (2 palmades), nomes qui Ii toea diu... "ani-males", "par
ejemplo" (2 palmades), "ga-to" (2 palmades), el del costat "pe-rro" ...

SIN PER- DER
f.I f S S

EL RIT-MO
f f.I S S

DI-GA US - TED
f.I f

NOM-BRES DE
SS f.I f

JJ : 2 corxeres. (5'han de cantar 2 corceres pero s'ha de picar amb les mans 1

J' : 1 negre. (5'ha de cantar i picar de mans una negre) negre)

S : 1silenci de negre. (5'ha de picar els genolls una negre)

... :text improvisat pel nen que toqui. (5'ha de cantar i picar de mans

negres)



JOC:
Ens posem en rotllana amb el peu cap al centre, mentre tots cantem un va posant
el dit a cada peu, qui se senyali en finalitzar fa canl;6 es qui para, qui s'escull 0 qui
s'elimina.

CANtO:
" lapatilico blanco

zapatito azul
dime cuantos anos

tienes tu,
un, dos, tres. "


