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1. QUI SOM? 
 

CreMoviment és un col·lectiu que engega projectes, crea xarxa i comparteix experiències i coneixements des del 

vincle i la mirada respectuosa amb els processos dels petits i dels grans. Pensa i crea els espectacles com a 

generadors d'experiències i vol facilitar espais de trobada, de creixement i de felicitat compartida. 

 

 

 

 

 

A través de les nostres propostes explorem inquietuds artístiques i pedagògiques. 

La vida en família ens ha donat l’oportunitat d’aprofundir en les vivències emocionals 

i en l’escolta del llenguatge corporal i sonor. 

El constant contacte amb éssers menuts connectats amb la seva essència, 

ens dóna una visió reveladora de la vida, molt esperançadora i confiada. 

 

https://creamoviment.cat/ 

https://creamoviment.cat/
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Helena Cabo Vila: Mare, cantant, intèrpret i Vocal Coach. Docent en Tècnica Vocal, 

Expressió Oral i Cant en Família. Coordinadora Pedagògica. També escriu cançons, poemes i 

contes. Llicenciada en Ciències de l’Educació (Pedagogia) per la UAB 1999. Màster per 

l’EVTSI “Certificate Master Teacher of the Estill Voice Model” 2007. Formació “Cos, emoció i 

aprenentatge” al Centre SENDA. Co-fundadora de Cantem en Família (2012). Membre de 

CreaMoviment des del 2015.  

 

 

Cristina Martí Ninot: Mare, ballarina, coreògrafa, assessora de moviment i pedagoga de 

dansa. Titulada en Dansa Contemporània per l’Institut del Teatre de Barcelona 1998, i 

equivalència d’Estudis Superiors de Dansa en l’especialitat de Pedagogia de la Dansa per 

l’Institut del Teatre de Barcelona 2010. Co-fundadora de CreaMoviment – Moviment i joc en 

família (2012).  

 

 
 

Toni Viñals Matas: Pare, actor i cantant. Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre 

de Barcelona 2001. Tècnica Meisner amb Javier-Galitó Cava, Tècnica vocal amb Josep Ferrer 

Auxan, Formació de Dansa, Esgrima i Arts Marcials. Creador multidisciplinar i assessor de 

moviment escènic. Co-fundador de CreaMoviment-Moviment i joc en família (2012). 
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2. BASES PEDAGÒGIQUES DE L’ESPECTACLE  
 

“Un món de cartró” presenta una manera de fer i entendre l’acte educatiu basat en: 

 
● Pedagogia activa: Els protagonistes de l’espectacle són els nens i nenes. L’espectacle ofereix espais per a 

l’aprenentatge a través de l’observació i experimentació artística, musical i corporal. 

 

● Educació lliure i viva: En tot moment hi ha un acompanyament dels infants, es fomenta l’aprenentatge 

vivencial i es treballa des d’una mirada respectuosa envers les necessitats dels infants segons les seves 

necessitats i curiositats per fer i descobrir. 

 
● Educació lenta (moviment slow): Donar i respectar els temps que cada infant necessita per observar, fer, 

relacionar-se i aprendre és essencial. Es tracta d’un espectacle basat en l’aquí i l’ara, amb el present que cal 

assaborir lentament.  

 
● Materials no estructurats: l’espectacle es construeix i deconstrueix a partir de més d’un centenar de caixes 

de cartró de diferents mides que permeten configurar un nou món imaginari.   

 

● El conte com a recurs educatiu: dins de l’espectacle el conte es presenta com un element motivador per 

introduir una història i uns personatges, que al mateix temps esdevé el fil conductor del propi l’espectacle. 

 
● Activació i treball dels sentits: l’espectacle ofereix oportunitats per treballar i activar els sentits com la veu, 

la vista, el tacte i l’olfacte. 
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● Treball integral dels diversos canals d’aprenentatge: l’espectacle té en consideració els tres canals bàsics 

d’aprenentatge que tots i totes tenim, de manera que es respondrà a les necessitats de tothom. 

o Visuals: taller que requereix molta atenció visual, basat en una mirada ample com a potent canal de 

comunicació. 

o Auditius: taller que treballa els sons, el ritme i el llenguatge musical. 

o Cinestèssics: taller dinàmic basat en el moviment i l’expressió lliure del cos. 

 

● Les intel·ligències múltiples: dins de les possibilitats del propi espectacle, aquest intenta potenciar al màxim 

la diversitat d’intel·ligències que es contemplen segons les teories de Howard Gardner.  

o I. Visual-espacial: es potencia el treball de l’espai i la visualització/col·locació dels objectes i d’un mateix 

en el propi espai. 

o I. Musical: es potencia el llenguatge musical, el cant, la percussió, el ritme, la reproducció de sons... 

o I. Cineticocorporal: es potencia el treball corporal a través del moviment lliure i el joc, així com a través 

de la imitació, l’associació, l’assaig-error, ... 

o I. Intrapersonal: es potencia l’autoconeixement, l’autoestima i la confiança en un mateix. 

o I. Interpersonal: es potencia el treball en equip, la cooperació, el compartir, l’ajuda entre iguals, la 

confiança vers els altres... 

o I. Logicomatemàtica: es potencia el treball de les formes, els números, els volums, les mesures, les 

distàncies i la resolució de problemes (adaptant-se a l’edat dels nens i nenes). 
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3. ELS VALORS AFEGITS! 

Allò que fa especial i singular aquest espectacle és la filosofia educativa que el sosté, basat en una nova manera 

de fer i de comunicar-se amb els nens i nenes a través del gest, la mirada i l’escolta. Poques paraules són 

necessàries per dirigir un espectacle com aquest ple de creativitat, experimentació i construcció d’un món 

imaginari amb caixes de cartró. 

L’acompanyament, l’aprenentatge vivencial i la mirada respectuosa envers les necessitats dels infants és quelcom 

que també fa especial l’espectacle. 

 Omplir l’escola d’aire nou, fresc, viu, que condueixi a voler descobrir i explorar les possibilitats d’un mateix amb el 

seu cos, amb l’espai, amb els objectes (materials no estructurats) i seguint el fil conductor de la narració d’un 

conte, és sens dubte un valor afegit més de l’espectacle. 
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4. L’ESPECTACLE I EL CURRICULUM EDUCATIU D’EDUCACIÓ INFANTIL (2N CICLE) 

 

Principals capacitats que es treballen: 

 
*Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma 

- Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les 

seves possibilitats. 

- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i 

dels altres. 

 

*Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar 

gradualment en activitats socials i culturals. 

 
*Aprendre a pensar i a comunicar 

- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació 

habituals per mitjà de diversos llenguatges. 

 
*Aprendre a conviure i habitar el món 

- Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a la integració social. 
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Principals àrees de coneixement i continguts que es treballen: 

o Àrea de descoberta d’un mateix 

o Àrea de descoberta de l’entorn 

o Àrea de comunicació i llenguatges 

 

AREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Autoconeixement i gestió de les emocions A l’espectacle ... 

− Exploració i reconeixement de les pròpies 

possibilitats a través del cos: emocionals, 

sensorials i perceptives, motrius, afectives i 

relacionals, expressives i cognoscitives. 

 

En UN MÓN DE CARTRÓ els protagonistes són els menuts construint 

l'espai, jugant, ballant, escoltant i cantant, explorant i reconeixent les 

diferents possibilitats del seu cos. Ho fem amb diferents propostes de cos 

acompanyades amb la música i les cançons de l’espectacle. 

 

− Acceptació positiva de les pròpies 

característiques, tant capacitats com limitacions 

personals. 

   On no arribo jo, arribes tu...on no arribes tu, arribo jo...on no arribem 

nosaltres, arriben els altres...  

− Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar 

resolent situacions de dificultat: físiques, 

emocionals, relacionals i intel·lectuals; comptant 

amb l’ajut de les persones adultes o els iguals. 

 

El motor de l'espectacle és aconseguir uns ingredients per aconseguir un 

desig comú. Per aconseguir aquests ingredients es proposen uns reptes 

físics, emocionals, relacionals i intel·lectuals adaptats a les seves edats i als 

diferents tipus d'intel·ligències (segons Gardner). Tot mitjançant el joc 

cooperatiu, sense jutjar i respectant el ritme i el procés de cadascú. 

 

− Identificació de les emocions bàsiques a partir de 

les pròpies vivències. Associació amb causes i 

conseqüències. Relació entre coneixement i acció. 

 

 

Els personatges del conte passen per diferents estats d'ànim durant tot 

l'espectacle. La participació activa dels nens i nenes fa que aquests visquin 

les diferents emocions (alegria, esperança, frustració, dubte, motivació…) a 

través dels personatges, els jocs, les propostes de moviment i les cançons. 
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Joc i moviment  A l’espectacle ... 

− Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i 

psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i de 

relació amb si mateix, amb els altres i amb els 

objectes. 

L'espectacle funciona amb propostes de joc d'exploració sensorial i 

psicomotriu, buscant el plaer personal i col·lectiu. 

La proposta espacial, amb una escenografia mòbil i canviant al llarg 

de l’espectacle, ofereix a l’infant una oportunitat per descobrir, explorar, 

experimentar i reconèixer.   

Les caixes de cartró de diferents mides i les diverses propostes de 

moviment fan que l’infant es relacioni amb l’objecte i el cos de manera 

rica i experimental.  

Un espai que canvia i es modifica al llarg de l’espectacle amb la 

participació de tots, amb propostes també dels mateixos menuts, on el 

moviment espontani i propi és benvingut. Els infants es converteixen en 

arquitectes de l’espai jugant de manera dinàmica amb les caixes que 

posem a la seva disposició.  

Valorem el joc que sorgeix del material no estructurat i UN MÓN DE 

CARTRÓ n'és un exemple, cada funció és única i irrepetible. 

Totes les propostes de joc i moviment estan pensades i adaptades al 

desenvolupament motriu i perceptiu dels infants depenent de cada edat. 

Tenim en compte el to muscular, la capacitat de relaxació, la respiració, la 

locomoció, la manipulació, la lateralitat, l’espai, el temps i l’estructuració 

espacial-temporal. 

− Exploració de moviments en relació amb un 

mateix, els altres, els objectes, i la situació 

espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats 

expressives del propi cos. 

− Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la 

vida afectiva i relacional mitjançant el llenguatge 

corporal. 

− Domini progressiu de les habilitats motrius 

bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, 

postures diverses i respiració. 

− Organització progressiva de la lateralitat. Al llarg de l’espectacle els infants viatjaran per diferents propostes de 

moviment on es serviran del seu cos per experimentar, observar i 

reconèixer on estan els seus propis límits i quines són les seves 

destreses. 

Les propostes que fem i es treballen en l’espectacle són:  

- Desplaçaments en l’espai. 

- Punts de suport. 

- Equilibri estàtic i equilibri dinàmic. 

- Salts. 

- Diferents qualitats de moviment. 

- Nivells: terra, mig i alt. 

- Segmentació del cos, parts del cos. 

- Ritme (velocitats). 

− Experimentació i interpretació de sensacions i 

significats referits a l’espai: dintre-fora, davant-

darrere, segur-perillós, entre altres, i referits al 

temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, 

espera. 

− Creixement personal en el 

desenvolupament de diversos jocs: de 

contrastos, exploratoris, sensoriomotors ... 



 

 “UN MÓN DE CARTRÓ”.  ANNEXOS 

 

 11 

- Girs. 

- Moviment lliure i espontani. 

- Memorització de petites coreografies on es treballa la relació 

directa de cos i música. 

 

Al llarg de l’espectacle deixem espai perquè els infants explorin 

lliurement la seva lateralitat i no interferim o la condicionem. 

D’altra banda, i experimentant amb la causa-efecte de les propostes, 

els infants es trobaran amb conceptes bàsics com: prop-lluny, davant-

darrere, dalt-baix, al costat, al centre, gran-mitjà-petit, ràpid-lent, 

primer-segon-tercer…, junts-sols, per parelles... 

En UN MÓN DE CARTRÓ entenem el cos, el moviment, l’espai, el temps i 

totes les seves derivades com a eines bàsiques per a jugar i gaudir. 

− Comprensió i valoració progressiva de la 

necessitat de normes en alguns jocs. 
La participació en l'espectacle comporta seguir una sèrie de pautes (en 

grup i també individuals) i respectar els límits establerts en la seva 

convenció. 

− Relacions afectives i comunicatives. Totes les propostes de l'espectacle busquen un vincle proper, d’igual a 

igual amb respecte i escolta. 

− Exploració, acceptació, respecte i valoració 

positiva dels trets característics dels altres, sense 

prejudicis ni estereotips que dificulten la 

convivència. 

 

Les propostes de l'espectacle busquen l'autenticitat de tots els 

participants, amb ella l’activitat s’enriqueix de forma orgànica i fluida. 

La creativitat natural de tots els participants esdevé un valor únic i 

irrepetible, i aquest estat dóna als infants una mirada de respecte i 

llibertat envers un mateix i als altres.   

− Interès i confiança per acostar-se afectivament a 

les emocions de les altres persones. Sensibilitat i 

percepció de les necessitats i els desitjos dels 

altres amb progressiva actitud d’ajuda i de 

col·laboració. 

 

L'espectacle fa partícip als infants de la trama del conte explicat, on el 

desig d'uns animals desencadenaran una colla de proves que impliquen 

la col·laboració de tots i totes, i on el treball en equip es farà 

imprescindible. 

Les propostes de moviment, joc i cançons de l'espectacle són una 

experiència col·lectiva amb format de grup gran, mitjà i petit, sempre 

cuidant l'essència de cada individu. 

 

 

− Sentiment de pertànyer al grup i compromís de 

participar en projectes compartits. 
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Autonomia personal i relacional A l’espectacle ... 

− Participació en la cura i manteniment dels 

objectes i espais col·lectius. 
 

L'espectacle es desenvolupa en un espai ple de caixes de cartró que 

es desplacen, s'apilen, s'arrosseguen...  tot i ser un material resistent cal 

tenir-ne cura i respectar les normes de bon ús i seguretat (no 

desmuntar-les, no trencar-les i no enfilar-s'hi). 

Al final de l'espectacle es presenta com una recollida conjunta de totes 

les caixes, deixant l’espai en el seu estat habitual preparades per al seu nou 

ús. 

 

− Iniciativa per fer propostes, comunicar 

experiències i participar activament en la presa 

de decisions. 
 

 

Els reptes que ofereix l'espectacle impliquen presa de decisions 

creatives a desenvolupar de forma col·lectiva. 

− Seguretat i confiança en les pròpies 

possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels 

progressos assolits. 

 

Els reptes de l'espectacle impliquen moltes vegades començar de zero 

una acció. Els menuts tindran el seu espai i el temps per buscar la seva 

pròpia manera de realitzar-ho, enfortint la seguretat i la confiança en un 

mateix i en el grup. 

La satisfacció d'aconseguir cadascun dels reptes es celebra 

col·lectivament. 
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AREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Exploració de l’entorn A l’espectacle ... 

− Observació i identificació de diferents elements de 

l’entorn: materials, objectes ... 
L'espectacle UN MÓN DE CARTRÓ proposa un espai escènic amb més 

d'un centenar de caixes de cartró de diferents mides. Aquestes caixes 

ens donen la possibilitat d'imaginar i fer realitat construccions que ens 

embolcallen sols o acompanyats. Al mateix temps, les caixes separen 

accions i espais comuns i particulars tot gaudint de l'acció efímera de 

construir i deconstruir pel plaer del moment que es viu. 

La lleugeresa i les diferents mides de les caixes de cartró faciliten 

relacionar-nos corporalment amb elles de forma infinita. Permeten ser 

transportades fent equilibris, buscant la complicitat i la coordinació amb el 

propi cos i el dels altres, ajudant-nos amb els elements constructius de 

l'espai (terra, parets, columnes, finestres…). I així la geometria de l’espai 

esdevé viva i dinàmica, en constant canvi, notant l’espai buit i ple gràcies al 

moviment, a l’acció, a la força i a les decisions pròpies i col·lectives. 

− Observació i identificació de qualitats d’elements 

de l’entorn. 

-  Identificació de figures tridimensionals i planes 

que formen part d’elements de l’entorn. 

L’espectacle és un joc constant amb les caixes de cartró, un material en 

forma de cub tridimensionals. 

− Valoració de les normes que regeixen la 

convivència en els grups socials, tot establint 

relacions de respecte i col·laboració amb les 

persones de l’entorn proper. 

La participació en l'espectacle comporta seguir una sèrie de pautes 

(de grup i també individuals) i respectar els límits establerts en la seva 

convenció.  

Experimentació i interpretació A l’espectacle ... 

− Observació i reconeixement de semblances i 

diferències en objectes i materials: color, 

grandària, mida, utilitat, sensacions i altres 

propietats. 

L'espectacle dóna la possibilitat als nens i nenes de tenir contacte amb 

el centenar de caixes de diferents mides que formen part de 

l'escenografia: tocar-les, amuntegar-les, arrossegar-les, classificar-les 

per mides, fer construccions, observar els seu color, textura, utilitats 

diverses i propietats del propi material. 

− Experimentació d’accions que provoquen canvis 

en objectes i materials, fent anticipacions i 

comparant els resultats. 

El principal material de l’espectacle són les caixes de cartró amb les 

quals els nens i nenes podran experimentar diverses accions enfocades 

al canvi. Unes caixes apilades arran de paret que viatgen de punta a 

punta de l'espai, que ara són barrets, que ara són tambors, cases, torres 

i laberints. 



 

 “UN MÓN DE CARTRÓ”.  ANNEXOS 

 

 14 

Raonament i representació A l’espectacle ... 

− Comparació, ordenació i classificació d’objectes i 

material, establint relacions qualitatives i 

quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar 

regularitats i fer anticipacions.  

L'espectacle dóna la possibilitat de jugar amb l’escenografia, que són 

més d’un centenar de caixes de cartró. Poden tocar-les, amuntegar-les, 

arrossegar-les, classificar-les per mides, fer construccions, observar els 

seu color, textura... 

− Construcció de la noció de quantitat i inici de la 

seva representació.  

Les nocions de quantitat es treballen de manera transversal a través 

de les diferents propostes corporals, musicals, i de construcció a partir 

de les caixes de cartró. 

− Reconeixement i representació de nombres en 

situacions diverses, adonant-se que són presents 

en situacions quotidianes i per a què es fan servir.  

Les diverses cançons pròpies de l’espectacle permeten treballar als nens 

i nenes el reconeixement i representació dels nombres, tot jugant. 

− Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la 

posició que ocupen i la distància respecte d’un 

punt determinat.  

Durant l'espectacle els nens i nenes (i adults participants) van movent 

i canviant de posició les caixes, ara més lluny, ara més a prop, ara 

ajuntant-les totes, ara buscant la seva dispersió; ara juntes apilades en 

vertical, ara juntes de costat... Tot fet a mida pels menuts amb 

l'acompanyament dels adults. 

− Ús d’estratègies per resoldre situacions que 

requereixin coneixements matemàtics. 

Verbalització dels processos i valoració dels 

resultats. 

Al llarg de les diverses propostes de l’espectacle es fa ús de diverses 

estratègies tals com calcular l'equilibri de les caixes, calcular distàncies al 

moure les caixes, diferenciar mides de les caixes, comptar números a 

través del joc i les cançons... 

− Identificació de canvis que es produeixen en 

l’entorn i en el temps, establint relacions causa-

efecte.  

L’espectacle permet treballar el canvi de l'espai escènic a través del 

moviment de les caixes de cartró, controlant el temps requerit i les 

possibles causes i efectes que esdevindran de les dinàmiques 

proposades. 
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AREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Observar, escoltar i experimentar A l’espectacle ... 

− Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i 

l’exploració de les possibilitats sonores, 

simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de 

l’entorn. 

La nostra actitud d'escolta envers el grup forma part de l'espectacle. 

Aquesta escolta  dona una qualitat d'atenció, de silenci i de respecte que 

potencia la connexió amb un mateix  augmentant la sensibilitat, l'interès  

per l'escolta, l'observació, l'exploració sonora, simbòlica, cinètica i 

plàstica de l'entorn.  

La manera de presentar les propostes de l'espectacle també potencien 

aquestes qualitats. 

Aquesta actitud d'escolta per part de la companyia, pot esdevenir una 

experiència enriquidora pel professorat (una altra manera d'estar amb 

els menuts). 

− Participació i escolta activa en situacions habituals 

de comunicació, com ara converses i contextos de 

joc i altres activitats relacionals.  

L'espectacle requereix de l'escolta activa de tots els participants tant a 

nivell sonor (llenguatge verbal-conte i musical-cançons), com a nivell 

corporal per coordinar els moviments que sorgeixen de les propostes de 

joc col·lectiu (escoltar com es mou el grup i com em moc jo).  

Es potencia el treballar un estat de fluïdesa natural a través de 

l'escolta auditiva-corporal 

− Comprensió del llenguatge no verbal com a 

expressió de les emocions.  
Al llarg de l’espectacle UN MÓN DE CARTRÓ els nens i nenes es  

troben amb emocions, sentiments i estats intensos diversos, que 

sorgeixen del conte, el moviment, la música i l’espai. Parlem de desig, 

curiositat, alegria, llibertat, generositat, sensibilitat, tristesa, il·lusió, 

empatia, dubte, decisió, creativitat, frustració, esperança, motivació, 

cura, vincle, agraïment, valentia, respecte, confiança… 

Les qualitats interpretatives de la companyia ajuden a empatitzar i 

reviure les emocions que van vivint els personatges del conte. 

L'espectacle proposa fusionar-se amb els personatges del conte de tal 

manera que el públic acaba recreant totes les seves accions i vivint les  

seves emocions en primera persona. 

− Curiositat, interès i gaudi davant les creacions 

musicals, visuals i plàstiques usant estratègies 

per escoltar, mirar i experimentar. 

L'espectacle convida al participants a viure en primera persona les 

creacions musicals cantant cançons.  

Al mateix temps dóna espai per jugar amb tota l'escenografia (les 
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caixes de cartró).  

− Escolta i comprensió de narracions, contes, 

cançons,  endevinalles ... com a font de plaer i 

d’aprenentatge. 

El fil conductor de l'obra és un conte creat per la pròpia companyia 

que s'explica mitjançant la narració oral i cançons originals de la 

companyia. 

− Escolta activa de creacions musicals per a la 

discriminació, identificació i captació de la 

pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, 

melodies i harmonies. 

L'espectacle proposa cantar en grup una colla de cançons 

d'autocreació donant lloc a l'expressió i percussió corporal, tot marcant 

la pulsació i jugant amb els ritmes de cada peça.  

− Experimentació amb el gest i el moviment, 

dansant, jugant a crear diferents moviments amb 

el cos, per saber trobar la pròpia capacitat 

expressiva i les emocions que comporta. 

El plaer de moure’s, d’experimentar i de jugar amb el propi cos i amb 

els dels altres en UN MÓN DE CARTRÓ es viu de manera activa, essent 

aquesta una experiència única. 

A l’espectacle oferim l’espai per expressar-se i deixar florir les 

individualitats dels infants i les seves emocions. Som conscients que 

cada cos és únic i irrepetible i que aquest fet condiciona el gest, el 

moviment i la dansa. L’ESTAR i el FER dins l’espectacle és una vivència a 

través del cos, una experiència enriquidora que els quedarà en el seu 

bagatge. 

L'espectacle proposa cantar en grup una colla de cançons que formen 

part del conte. Així doncs, desenvolupem l’escolta, l’atenció i la 

memorització de melodies, lletres i ritmes. També treballem els registres  

greu, mig i agut i l’afinació. S’experimenta amb la sonoritat de diferents 

parts del cos i de les caixes de cartró, buscant diferents maneres de 

percutir-les, jugant amb senzills patrons rítmics, utilitzant diferents parts 

de les mans i dels dits. 

Destaquem però la oportunitat que dóna el cantar de connectar veu-

emoció-cos-idees. Així doncs, cantem fent partícip tot el cos, posant-hi 

ànima, sentiment i text que explica i narra sonorament què passa i com 

ho estem vivint.  

Cantar en grup implica deixar-se guiar i gaudir de la bellesa musical. 

En l’espectacle ho fem sense judicis ni patrons estètics únics establerts, 

busquem la complicitat i la participació de tothom pel plaer de fer, 

compartir i crear quelcom junts. Explicar entre tots la història fa que en 

formem part, ens uneix i crea vincles d’amor compartint.  

 

− Progressió en el domini i l’ús de la veu, a partir de 

jocs i de la cançó.  
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Parlar, expressar i comunicar A l’espectacle ... 

− Interès per compartir interpretacions, sensacions i 

emocions provocades per les produccions 

artístiques.  

 

El fet que els infants formin part activa de l'espectacle fa que puguin 

viure en pròpia pell totes les propostes artístiques (teatre, dansa,  

literatura, plàstica i música), tant a nivell grupal com individual, que 

sorgeixen al llarg de l’espectacle. 

Les indicacions que donem al llarg de l’espectacle a nivell oral són 

curtes, clares i precises, sempre acompanyades de cos i mirada. 

Totes les propostes de moviment, de joc i cançons dibuixen diferents 

fets, sentiments i emocions del conte que s'explica en l'espectacle. 

− Ús de recursos expressius del propi cos i de 

suports visuals en la comunicació oral. 

− Expressió i comunicació de fets, sentiments i 

emocions, vivències o fantasies a través de 

produccions artístiques: musicals, plàstiques, 

escèniques, ... 

− Utilització d’estratègies per fer-se comprendre i 

per comprendre els altres, amb imitació de 

models i amb un ús de la llengua cada vegada 

més acurat.  

Interpretar, representar i crear  A l’espectacle ... 

− Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, 

matemàtic i corporal com a objectes de diversió, 

de creació i d’aprenentatge a través de jocs 

lingüístics i expressius.  

El conte que es desenvolupa en l'espectacle conté molts llenguatges: 

musical, plàstic, matemàtic i corporal.  

Tots acabem formant part d'aquest moment d'expressió on les 

sensacions i les emocions troben el seu lloc dins de cadascú, conduïdes per 

la trama del conte. 

− Utilització de la intuïció, la improvisació, la 

fantasia i la creativitat tant en l’observació i 

l’escolta com en els processos creatius artístics. 

Totes les propostes de l’espectacle estan pensades perquè els infants 

puguin desenvolupar la seva intuïció, la improvisació, la fantasia i la 

creativitat en: 

- L’observació i l'escolta (conte, espectadors que miren, 

espectadors que fan i que estan mirant que passa al seu voltant) 

- Els processos artístics que desenvoluparan durant l'espectacle 

(ballar, cantar, construir,...) 

L'espectacle contempla tota una sèrie de cançons i músiques originals 

de la companyia i també d'arreu del món.  

L'expressió corporal està present en tot l'espectacle, ja sigui per jugar, 

ballar, cantar, construir o simplement mirar. 

− Ús de materials per fer representacions de 

manera creativa. 

− Interpretació de cançons i danses tradicionals 

catalanes i d’arreu del món, i representació de 

personatges, fets i jocs d’expressió corporal. 
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5. L’ESPECTACLE I EL CURRICULUM EDUCATIU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1R CICLE) 

 

Principals competències bàsiques que es treballen: 

o Competència artística i cultural 

o Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

o Competència d’aprendre a aprendre 

o Competència social i ciutadana 

o Competència matemàtica 

 

Principals àmbits i àrees que es treballen: 

o Àmbit artístic  > Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 

o Àmbit d’educació física > Àrea d’educació física. 

o Àmbit d’educació en valors > Àrea d’educació en valors socials i cívics. 

o Àmbit matemàtic > Àrea de matemàtiques. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL   

I PLÀSTICA, MÚSICA I DANSA 
A L’ESPECTACLE ... 

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

− Competència 1. Mostrar hàbits de percepció 

conscient de la realitat visual i sonora de 

l’entorn natural i cultural. 

L'espectacle UN MÓN DE CARTRÓ contempla la percepció visual i sonora 

d'una història que es desenvolupa mitjançant diferents llenguatges artístics 

(visuals, corporals i musicals). Els espectadors (nens i nenes participants) 

perceben i comprenen la proposta a moments des d'un lloc més de 

contemplació i d'altres com a elements actius de l'obra/la proposta.  

L'espectacle requereix de l'escolta activa de tots els participants tant a 

nivell sonor (llenguatge verbal-conte i musical-cançons), com a nivell 

corporal, per coordinar els moviments que sorgeixen de les propostes de 

joc col·lectiu (escoltar com es mou el grup i com em moc jo). L’espectacle 

crea un estat de fluïdesa natural a través de l'escolta auditiva-corporal. 

En definitiva, UN MÓN DE CARTRÓ és un espectacle participatiu on les 

propostes (visuals, sonores i físiques) han estat ideades per despertar 

l’interès i l’escolta conscient. Una escolta activa que es realitza a través del 

cos en la seva totalitat (cos, ment i ànima). 

− Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels 

llenguatges visual, corporal i musical i 

estratègies per comprendre i apreciar les 

produccions artístiques. 

− Competència 4. Comprendre i valorar 

elements significatius de la contemporaneïtat 

artística. 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

− Competència 5. Emprar elements bàsics del 

llenguatge visual amb tècniques i eines 

artístiques per expressar-se i comunicar-se. 

El fet que els infants formen part activa de l'espectacle, fa que puguin 

viure en pròpia pell totes les propostes artístiques (teatre, dansa,  

literatura, plàstica i música) tant a nivell grupal com individual.  

L'espectacle proposa cantar en grup una colla de cançons que formen 

part del conte. Així doncs, desenvolupem l’escolta, l’atenció i la 

memorització de melodies, lletres i ritmes. També treballem els registres 

greu, mig i agut i l’afinació. S’experimenta amb la sonoritat de diferents 

parts del cos i de les caixes de cartró buscant diferents maneres de 

percutir-les, jugant amb senzills patrons rítmics, utilitzant diferents parts de 

les mans i dels dits. Destaquem però l’oportunitat que dóna el fet de cantar 

de connectar veu-emoció-cos-idees. Així doncs, cantem fent partícip tot el 

cos, posant-hi ànima, sentiment i text, que explica i  narra sonorament el 

què passa i com ho estem vivint. 

 

− Competència 6. Interpretar música vocal i 

instrumental amb els elements i recursos 

bàsics del llenguatge musical. 

− Competència 7. Emprar els elements i 

recursos bàsics del llenguatge escènic, per 

expressar-se, interpretar i comunicar-se. 
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Cantar en grup implica deixar-se guiar i gaudir de la bellesa musical. En 

l’espectacle ho fem sense judicis ni patrons estètics únics establerts, 

buscant la complicitat i la participació de tothom pel plaer de fer, de 

compartir i crear quelcom junts. Explicar entre tots la història fa que en 

formem part, ens uneix i crea vincles d’amor compartint. 

L’evolució de l’espai escènic al llarg de l’espectacle ofereix la possibilitat 

de viure en diferents espais (endreçats, caòtics, verticals, horitzontals, 

grans, petits…). Cada nou espai respira una energia diferent i aquest regala 

un nou imaginari col·locant-nos en un lloc diferent.  

DIMENSIÓ  IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

− Competència 8. Improvisar i crear amb els 

elements i recursos bàsics dels diferents 

llenguatges artístics. 

Totes les propostes estan pensades perquè els infants puguin 

desenvolupar la seva intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant 

en l'observació i l'escolta  com ens els processos artístics que es 

desenvoluparan durant l'espectacle. Al final de l’espectacle es deixa un 

espai per a crear lliurement amb les caixes de cartró de l’escenografia. Un 

espai de llibertat per crear, imaginar, dissenyar, construir, explorar...   

− Competència 9. Dissenyar i realitzar 

projectes i produccions artístiques 

multidisciplinàries. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA A  L’ESPECTACLE ... 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

− Competència 1. Resoldre situacions motrius 

de forma eficaç en la pràctica d’activitats 

físiques. 

    Les propostes motrius de l’espectacle UN MÓN DE CARTRÓ estan 

pensades perquè els infants gaudeixin jugant i alhora afrontin nous reptes 

adaptats a les seves edats.  

És un espectacle molt ric on les dinàmiques de cos i la dansa contemporània  

estan molt presents.   

   Al llarg de l’espectacle els infants viatjaran per diferents propostes de  

moviment on es serviran del seu cos per experimentar, observar i  

reconèixer on estan els seus propis límits i quines són les seves destreses.   

Les propostes motrius que fem i que es treballen en l’espectacle són:  

- Desplaçaments en l’espai. 

- Punts de suport. 

- Equilibri estàtic i equilibri dinàmic. 

- Salts. 

- Diferents qualitats de moviment. 

- Nivells: terra, mig i alt. 

- Segmentació del cos, parts del cos. 

- Ritme (velocitats). 

- Girs. 

- Moviment lliure i espontani. 

- Memorització de petites coreografies on es treballa la relació directa 

de cos i música.     

− Competència 2. Prendre consciència dels 

límits i les possibilitats del propi cos en la 

realització d’activitats físiques. 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

− Competència 3. Mostrar hàbits saludables en 

la pràctica d’activitats físiques i en la vida 

quotidiana. 

 

   Reconèixer els límits i les possibilitats del propi cos ja és un hàbit  

saludable. En UN MÓN DE CARTRÓ en tenim cura.  

   Oferim l’espai per gaudir del fet de moure’s, i també la vivència corporal  

de reconèixer aquest plaer. Un cos que es mou és un cos despert, un cos  

conscient. 

− Competència 4. Valorar la pràctica habitual 

de l’activitat física com a factor beneficiós per 

a la salut. 
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DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ ORAL 

− Competència 5. Comunicar vivències, 

emocions i idees utilitzant els recursos 

expressius del propi cos. 

   Per comunicar-nos no ens cal la paraula; en l’espectacle fem ús de la  

paraula com a mitjà expressiu per explicar un conte i donar indicacions molt  

concretes. El silenci i la no contaminació sonora són importants per a poder  

fer un treball corporal i musical de qualitat. Cos i música com a  

protagonistes per comunicar-nos i compartir el viatge col·lectiu d’UN MÓN  

DE CARTRÓ. 

   Donem espai a les propostes, idees i emocions dels participants per  

enriquir-nos i crear vincle.  

− Competència 6. Prendre part en activitats 

col·lectives d’expressió i comunicació corporal 

per afavorir la relació amb els altres. 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

− Competència 7. Participar en el joc 

col·lectiu de manera activa mostrant-se 

respectuós amb les normes i els companys. 

   Els límits i normes de les diferents propostes o jocs al llarg de l’espectacle  

són clares, aquest fet allibera als infants i així participen de manera activa,  

mostrant-se individualment o en grup de manera respectuosa.   

   L’espai escenogràfic de l’espectacle és canviant i els participants són els  

encarregats de modificar-lo i crear nous móns amb les caixes de cartró. 
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ÀREA  D’EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS   

I CÍVICS 
A  L’ESPECTACLE ... 

DIMENSIÓ PERSONAL 

− Competència 1. Actuar amb autonomia en la 

presa de decisions i assumir la responsabilitat 

dels propis actes. 

   L'actitud activa dels menuts dins l'espectacle fomenta l'autonomia i la 

presa de decisions a l'hora de resoldre les propostes que fa la companyia.  

   Els actes i les habilitats de cadascú sumen  al benestar personal i al bé 

comú. L'objectiu comú de l'espectacle s'aconsegueix resolent en grup i en 

el sí del conte uns reptes que impliquen dificultats adaptades a la 

maduresa dels infants. Aquests reptes que ofereix l'espectacle impliquen 

presa de decisions creatives a desenvolupar de forma col·lectiva. 

− Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer 

front als canvis i a les dificultats i per assolir un 

benestar personal. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

− Competència 4. Mostrar actituds de respecte 

actiu envers les persones, les seves idees, 

opcions, creences i les cultures que les 

conformen. 

Els reptes de l'espectacle impliquen moltes vegades començar de zero 

una acció. Els menuts tindran el seu espai i el temps per buscar la seva 

pròpia manera de realitzar-ho , enfortint la seguretat i la confiança en un 

mateix i en el grup. 

La satisfacció d'aconseguir cadascun dels reptes és celebra 

col·lectivament. 

Algunes de les propostes grupals demanen compromís vers el grup (els 

altres) per aconseguir el repte. 

− Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina 

d’entesa i participació en les relacions entre les 

persones. 

− Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge 

cooperatiu que promoguin el compromís 

personal i les actituds de convivència. 
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ÀREA DE LES MATEMÀTIQUES A L’ESPECTACLE ... 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

− Competència 1. Traduir un problema a una 

representació matemàtica i emprar conceptes, 

eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. 

Al llarg de l’espectacle apareixen i es poden reconèixer diferents 

formes: el quadrat, el rectangle, el cercle, el triangle. Es poden observar o 

descobrir amb l’escenografia i a través de les composicions corporals i 

disposicions espacials. Per exemple: una diagonal en l’espai escènic 

rectangular és la hipotenusa d’un triangle, la disposició del grup en l’espai 

en alguns moments de l’espectacle és un cercle... O es reconeix el cub 

amb la caixa de cartró. 

A nivell matemàtic a l’espectacle es treballa el càlcul de l'equilibri de les 

caixes al desplaçar-les per terra i amb diferents parts del cos, al fer torres 

i diverses construccions (cases i caus, parets, portes i finestres, 

passadissos i túnels, laberints...), el càlcul de distàncies i el moviment que 

es genera al moure les caixes, el número de caixes que apilem en un lloc i 

en un altre.  

També es pot treballar la diferenciació de mides de les caixes, o 

l’agrupació de les caixes per grups i quantitats. 

D’altra banda, la proposta d’espai és molt potent ja que un mateix 

element (la caixa de cartró) es repeteix 100 vegades.  

A nivell matemàtic al llarg de l’espectacle es compten els 5 ingredients 

del conté que cal aconseguir. 

− Competència 2. Donar i comprovar la solució 

d’un problema d’acord amb les preguntes 

plantejades. 

− Competència 3. Fer preguntes i generar 

problemes de caire matemàtic. 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

− Competència 6. Establir relacions entre 

diferents conceptes, així com entre els diversos 

significats d’un mateix concepte. 

D    Durant l’espectacle apareixen diferents significats d’un mateix concepte: 

ara una caixa és un tambor, ara una paquet, una paret o una columna,  un 

camí, una casa o un marc d’una finestra. 

.      En l’espai de joc lliure els diferents significats d’un mateixa caixa es 

multipliquen ( naus espacials, cuines, pianos, jardins,…). 

 

 


