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Dibuixem una història 
 

Descripció de l’activitat 
 
Il·lustrar la història d’una cançó ens permet expressar les emocions que ens fa sentir, mirar-la 
amb els nostres ulls i traçar-ne la imatge que ens produeix. Utilitzem els dibuixos que hem creat 
per seqüenciar les etapes i l’evolució de la narració del conte del Black, l’os polar. 
 
Dificultat 1 
 

Competència 
 
Competència 8. Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges 
artístics. 
 

Connexions amb altres àmbits i competències 
 
Àmbit Artístic 

 
Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i 
sonora de l’entorn natural i cultural. 
 
Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb 
tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. 
 

Continguts Clau 
 

• Composició i producció d’imatges, recreació d’espai imaginaris, creació de decorats i 
exposicions, amb diferents tècniques i/o materials.  

• Recursos, formes, possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges 
artístics. 

• Interès i valoració per la creació d’imatges. 
• Participació activa durant les converses col·lectives. 
• Audició de cançons. 
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Objectius Criteris 
d’avaluació 

Indicadors 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

 
Crear 
imatges, 
espais 
imaginaris, 
decorats i/o 
exposicions 
amb 
diferents 
tècniques 
i/o 
materials. 

 
Participar 
activament en 
les converses 
en grup 
aportant 
idees. 

 
Participa en la 
conversa, 
responent quan li 
pregunta el 
docent. 

 
Participa en la 
conversa activament, 
aixecant el braç per 
respondre les 
preguntes que 
planteja el docent. 

 
Participa en la 
conversa activament, 
aixecant el braç per 
respondre les 
preguntes que 
planteja el docent i 
aportant idees 
creatives. 
 

 
Crear una 
imatge, espai, 
decorats i/o 
exposicions a 
partir de 
l’audició 
d’una cançó. 

 
Crea una imatge, 
espai, decorat i/o 
exposició, 
necessitant, en 
ocasions, l’ajuda 
del docent. 

 
Crea una imatge, 
espai, decorat i/o 
exposició, utilitzant 
idees originals i 
creatives i 
necessitant poc 
l’ajuda del docent. 
 

 
Crea una imatge, 
espai, decorat i/o 
exposició, utilitzant, 
únicament, idees 
originals i creatives. 

Actuacions 
 

 
Us adjuntem unes fitxes que podeu imprimir en mida DIN A4 o DIN A3, on hi ha la lletra de la 
cançó “Blancor” desglossada en nou parts i una fitxa amb la silueta del Black en blanc i una altra 
amb l’aurora boreal. Es poden retallar i enganxar. Us fem tres propostes diferents: 
 
Previ a cada proposta, s’iniciarà una conversa amb el grup classe, després de l’escolta de la 
cançó, per assegurar-nos que han entès la història i poder resoldre possibles dubtes derivats del 
text de la cançó.  
 
Proposta 1: 
 

• En aquestes fitxes on només hi ha la lletra us proposem que, bé per grups o bé 
individualment, pensem, imaginem i dibuixem cada seqüència de la història, tot utilitzant 
qualsevol de les tècniques pictòriques que haguem treballat prèviament.  

• Si ens ve de gust, retallarem i enganxarem la silueta de l’os polar a la part del full que 
vulguem; així, en cada fragment de la història, pot aparèixer en una posició i una ubicació 
diferent per aconseguir donar-li moviment al conte. 
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Proposta 2: 
 
 

• Repartim a cada alumne/a o a grups d’alumnes una part de la història.  Il·lustrem i pintem 
l’escenari: el fons de natura on succeeix cada moment de la narració de l’os polar.  

• Utilitzem la tècnica pictòrica que més ens agradi. 
• Podem exposar en una seqüència lineal cada fitxa i escenari i representar la història amb 

un o diversos narradors/es. 
• Presentem la silueta del Black en forma de titella, pintada, retallada i enganxada en un pal 

de fusta, de manera que, mentre es fa viva la història, el titella va avançant en aquests 
fons o paisatges que hem decorat en les fitxes consecutives o en el llarg mural.  

• Quan es representi, es pot acompanyar de la música instrumental de fons o d’una persona 
que toqui en directe un instrument melòdic. Aquesta representació es pot obrir a altres 
classes i als familiars. 

 

Proposta 3: 
 
 

• Convidem els alumnes a retallar la silueta blanca del Black i pintar el seu interior. Podem 
escollir algun dels paisatges que l’os polar va recorrent durant la història. 

• Fem una exposició amb els diferents ossos polars. 
 

Materials 
 

• Àudio de la cançó Blancor. 
• Dibuix de la silueta del Black i de l’aurora boreal. 
• Història del Black. 

 

http://laveudelaterra.cat/wp-content/uploads/2021/02/3-4-material.zip
http://laveudelaterra.cat/wp-content/uploads/2021/02/3-4-material.zip

