LA VEU DE LA TERRA

Presentem la cançó: Il·lusió
Descripció de l’activitat
Escoltar una cançó per primera vegada ens obre un món de sensacions, és una nova oportunitat
per descobrir i viure una història. Presentem la cançó Il·lusió per interioritzar la melodia, aprendre
el significat de la lletra, descobrir el missatge que vol transmetre i gaudir de les emocions que
ens desperta.
Actuacions
•

Fem una rotllana al mig de la classe, ben ampla. Marquem la silueta d’un camí delimitat
per dos costats, separats a una distància de 150 cm., aproximadament. Utilitzem dues
cordes llargues. Millor si són de material natural.

•

Expliquem que posarem una cançó enregistrada i que, mentre soni la música, anirem
passant pel mig del camí. Podem fer-ho de dues maneres:
1. Els alumnes entraran al camí en parella: un/a alumne/a entrarà per la part esquerra
del camí i l’altre/a alumne/a per la part dreta, de manera que faran el camí junts.
Aniran ballant fins arribar al final del camí, on cadascú es tornarà a posar a la
rotllana del costat d’on venia.
2. Dos alumnes entraran a ballar dintre el camí, un per l’inici i l’altre pel final, de
manera que es trobaran al mig i hi coincidiran. En aquest moment poden saludarse. Després, cadascun acabarà de passar pel camí i se situarà de nou a la rotllana,
del mateix costat d’on venia.

•

En acabar l’activitat, podem seure a terra i comentar com ens hem sentit.

•

Parlem de què significa un camí. Sempre és pla i fàcil de recórrer? Què passa quan ens hi
trobem algun obstacle? Quina diferència hi ha entre passar per un camí sol o en
companyia?

•

Mostrem la lletra de la cançó i hi reflexionem: a qui hem d’ajudar? Per què ens ho
demanen a nosaltres? Com ho podem fer?

•

Agafem les dues cordes i les lliguem amb un nus. Ara, ens passem la corda i l’agafem
entre tots. Tothom la subjecta. Preguntem com ens sentim. Ens agrada formar part d’un
grup?
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•

L’últim vers de la cançó diu: “També l’hauràs fet tu…” Comentem què significa.

Seria interessant arribar a la conclusió que cada granet de sorra és important, que cada gota
d’aigua és important, i que nosaltres som importants i necessaris per ajudar a mantenir els
deserts, els mars i les muntanyes, el cel i la terra. Cada acció individual i col·lectiva suma.
Treballar en equip i sumar forces per un mateix objectiu permet compartir la il·lusió i aconseguir
resultats exitosos.

Materials
•
•

Lletra i àudio de la cançó Il·lusió.
Dues cordes llargues.
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