
 LA VEU DE LA TERRA 

 

1 
 

Presentem la cançó: Blancor 
 

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 Blancor 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 
 

• Seiem en rotllana al mig de l’aula i enfosquim l’espai. Posem-hi unes llumetes enceses, al 
centre, per simbolitzar els estels.  

 
• Proposem que escoltin una història a través d’una cançó enregistrada. Quan estiguem 

relaxats, la posem. Mentre els alumnes tenen els ulls tancats els hi deixem un estel de 
paper al seu costat. 

 
• Obrim els ulls i  els alumnes troben l’estel al seu costat. Preguntem quina emoció els ha 

despertat la cançó: qui és el protagonista de la història? On viu? Què li passa? On vol 
anar? Què descobreix? 
 

• A partir d’aquí podem mostrar la lletra de la cançó i llegir-la per frases. Cada alumne/a pot 
llegir-ne una i parlar del seu significat. 

 
• Potser sorgeix el tema de sentir-se sol i pensar que en un altre lloc pots trobar companyia 

i escalfor. En quines situacions podem sentir-nos així? Amb quines persones voldríem 
estar? 
 

• Preguntem què simbolitza un estel per a cadascú de nosaltres.  
 

• Com que no sempre podem estar acompanyats, és important recordar que ens tenim a 
nosaltres mateixos, la nostra pròpia estrella, que és càlida i  plaent. Ens podem imaginar 
una llum dins nostre que batega i ens somriu, i que ens recorda que sempre tindrem la 
nostra companyia.  

 
• Proposem d’escriure un missatge a l’estel de paper que cadascú té al seu costat. Una 

frase de calidesa, d’esperança... per tal de recordar-la quan ho necessitem.  
 

• Llegim en veu alta els missatges que vulguem compartir. Comentem les sensacions 
viscudes. 
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Materials 

• Lletra i àudio de la cançó Blancor.
• Un estel de paper.
• Llums de decoració.

http://laveudelaterra.cat/treballa-les-cancons/



