
   Vida escolar
la música a l’escola

L’any 1993 l’Ajuntament de Barcelona va crear l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona (IMEB). Entre les diverses tasques que realitza, promou moltes activitats 
educatives per a les escoles de la ciutat. La nostra escola, des de l’àrea de música par-
ticipa en dues d’aquestes activitats: «A la recerca del Joc Perdut» i «Dansa Ara», abans 
també organitzava «Cantània», actualment se n’encarrega L’Auditori de Barcelona.

A la Recerca del Joc Perdut 

Està adreçat als nens i nenes de P5. La seva filosofia és la de recuperar el joc tradi-
cional i el costum de jugar al carrer. Aquesta activitat la compartim entre l’àrea de 
música i la d’Educació Física, ja que totes dues tenen com a metodologia la d’ensenyar 
mitjançant el joc; hi ha molts jocs tradicionals que requereixen una certa habilitat 
motriu i van acompanyats de cançons (el tortell, sota el pont...). Finalment, al mes de 
maig, quan ja fa bo i tenim ganes de sortir a passejar, ens ajuntem al parc més proper 
de l’escola (en el nostre cas és el Parc de l’Espanya Industrial) i juguem tots plegats 
amb un espectacle que fa de fil conductor dels jocs i amb música en directe.

Cantània

El nom de Cantània ve de CANTata contemporÀNIA. 

Quan va començar aquesta activitat (promoguda per l’IMEB), es deia «Difusió de la 
cançó tradicional Catalana» i es tractava d’ensenyar als nens i nenes cançons tradi-
cionals catalanes que estaven unides entre elles per una senzilla història. És a dir, 
una cantata.

L’Assumpció Malagarriga és la creadora d’aquest espectacle i responsable del Progra-
ma d’Educació Musical de l’IMEB durant 10 anys. L’any 2000, L’Auditori de Barcelona 
crea el Servei Educatiu i la nomena directora d’aquest departament... I canvien moltes 
coses. 

La Cantània és una cantata pensada per a nens i nenes de Cicle Mitjà i Superior de 
Primària. La seva finalitat és apropar la música als infants, i que la gaudeixin partici-
pant de forma col·lectiva en una gran coral integrada per alumnes de diferents escoles 
d’arreu de Catalunya. La participació a la Cantània implica un compromís tant per 
part dels professors com dels alumnes, ja que tenen la responsabilitat d’assajar les 
partitures i les coreografies fins al dia del concert. El fet d’actuar a l’Auditori i tenir 
tota la sala plena d’espectadors fa que els motivi i es converteixi en una vivència única 
i irrepetible. Aquest any se celebra el 25è aniversari d’aquesta experiència que mou 
40.000 nens cada any. Enguany la música de la Cantània és d’Albert Carbonell i la 
lletra de Marc Rosich i es farà a 10 ciutats de Catalunya, a les ciutats alemanyes de 
Mainz i Bremen i a Parla, Valladolid, Saragossa i Sevilla. La Càntania d’aquest any 
porta per títol Rambla Llibertat i té com a tema la convivència de totes les llibertats 
individuals sense oblidar mai el respecte als altres. 
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Dansa Ara 
Activitat per nens i nens de 2n de primària. 

Abans de continuar, volem rendir un afectuós homenatge a en Joan Serra, ànima d’aquesta activitat, gran 
Mestre, coreògraf, ballarí, pedagog i introductor de la dansa tradicional a les escoles i que ens va deixar 
aquest estiu passat. 

També ha anat evolucionant. Al principi es deia «Fem Dansa» i eren danses tradicionals catalanes, més en-
davant van incorporar danses d’altres cultures que també estaven presents a les aules, fent així de la dansa 
un element integrador. Actualment «Dansa Ara» treballa la dansa des d’un punt de vista més modern. El 
seu objectiu és que els nens i nenes aprenguin a expressar-se a través del cos i sempre deixant un marge a 
la improvisació. La ballada final actualment es fa al Palau Sant Jordi, però durant molts anys es va fer a la 
plaça major del Poble Espanyol. I com a qualsevol espectacle, vosaltres, el públic sou molt importants.

Aquesta activitat també la fan conjuntament Música i Educació Física, perquè ballar vol dir escoltar i deixar-
se endur per la música... i tothom sap que ballar és el millor exercici que es pot fer!

Ja fa molts anys en Joan Serra ens va ensenyar una dansa: la música no era la d’un ball de bastons, ni 
ballàvem amb bastons, però tenia tota l’essència d’un ball de bastons, així era ell!

D’aquí ve la tradició que, cada any, per la festa de Nadal, els nenes i nenes de 4t ballin el ball de bastons.
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vida escolar  pregó De carnaval 2014 
Ve de gust de nou dir “Hola!”
Sou aquí per omplir carrers.
Edat Mitjana, com mola,
princeses i cavallers.

Voleu dir que és una escola? 
Sembla un poble medieval! 
Jo no em trago aquesta trola! 
Tants personatges com cal.

Tot això és una mentida. 
Sort, però, sí que en teniu, 
perquè l’heu feta divertida 
i em dóna un bon motiu.

De donar avui tots permís 
per fer allò que no es pot fer. 
Que no hi ha cap compromís, 
per la ràbia satisfer.

I ho farem amb una festa, 
ens ho passarem molt bé. 
L’alegria, manifesta; 
les raons, de tot bon fer.

I ara ens toca a tots nosaltres 
que se’ns faci un bon repàs. 
Ja veureu que sóc bon sastre, 
perquè no us decebré pas.

INFANTIL

Sols i Llunes 
Nens i nenes de P3, 
princeses i principets, 
però també reis i reines. 
Que n’esteu de bufonets!

Pica-soques, Eriçons i Sarganta-
nes 
sou animals petitons! 
Deixeu de fer bufonades, 
I jugueu molt als racons.

Classes Dracs i Dinosaures, 
sou els grans del parvulari, 
no sabeu llegir ni escriure, 
ni buscar al diccionari.

CICLE INICIAL
Tarongers i Oliveres, 
aprofiteu per saltar. 
Ara ja podeu fer festes  
i aviat a treballar. 

Estimats Castells i Volcans. 
Prepareu-vos per la festa, 
d’aquí poc, s’acabarà 
i el dimarts toca pencar.

CICLE MITJÀ

Eivissa i Mallorca illes, 
gaudiu molt del carnaval. 

Que per un dia de fires, 
crec que no hi haurà cap mal.

Mississipí i Amazones. 
Us creieu els “guais” de l’escola? 
Encara esteu llegint contes 
i no us deixen beure “cola”.

CICLE SUPERIOR

Hola Júpiter i Terra. 
No us queixeu tant d’estudiar 
Afanyeu-vos a fer feina, 
o a sisè no podreu passar.

Atlàntic i Himàlaia 
pareu-vos ja de disfressar 
de bufons o de princeses 
i poseu-vos a estudiar.

ADULTS

Hola cuineres i demés:  
Voleu fer un bon menjar, 
i superar l’Edat Mitjana, 
doncs a la brasa cal cuinar.

Monitors i monitores, 
serviu molt millor el menjar, 
que ara volem molta gresca 
perquè és hora de jugar.

Cada dia hi ha més deures! 
Deixeu de fer el babau! 
Apa, marxeu, aneu a jeure! 
i deixeu-nos viure en pau!

COMIAT

I ja feta aquesta cosa, 
altrament dita “Pregó”, 
decideixo no fer nosa 
i començo a tocar el dos.

Però no marxo sense dir-vos 
quatre coses de veritat. 
No estigueu gens tristos  
busqueu algú amb qui jugar. 

Quatre dies de fer el bèstia 
a mi em sembla que és millor, 
que dimecres ve “la cendra”, 
la Quaresma, que és pitjor.

No feu gaires malifetes 
i si en feu, sigueu traçuts. 
Amb humor feu les conquestes 
que així no hi haurà vençuts.

Que passeu molt bé la festa! 
Divertiu-vos d’allò més! 
Que del curs, tot el que resta, 
ple de feina ve després.

BON CARNAVAL I BONA FESTA 
I ARA A BALLAR!

Classes HIMÀLAIA i ATLÀNTIC 
6è de Primària 2013-2014

Edat  
Mitjana
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