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Presentem la cançó: Victòria 
 

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 Victòria 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 
 

• A l’hora de presentar aquesta cançó, expliquem als alumnes que hi ha una paraula que es 
repeteix contínuament en el text. L’haurem d’endevinar abans d’escoltar la cançó. Per això 
donem unes pistes, que anirem desvelant de mica en mica:  

 
1. És una paraula que expressa positivisme. 
2. És una paraula que té moviment. 
3. És una paraula que camina. 
4. És una paraula que ens permet avançar. 
5. És una paraula que ens ajuda a aconseguir la victòria. 

 
• Escrivim en un paper la paraula que creiem que és i, després, ho posem en comú, 

descobrint les similituds entre elles. 
 

• Quan haguem descobert la paraula misteriosa (endavant), posem la cançó enregistrada i 
proposem als alumnes que la ballin lliurement al mig de l’aula. Es poden posar per 
parelles o bé en rotllanes de quatre o cinc alumnes. 

 
• A continuació, mostrem el text de la cançó i busquem quin missatge ens vol transmetre. 

 
• Recordem en quines situacions hem sigut conscients que fèiem un pas endavant, que 

preníem la iniciativa, o que estàvem disposats a caminar per arribar a un objectiu, a una 
meta. Tot seguit, recollim les experiències personals del grup. 

 
• Aprofitem la situació per oferir l’oportunitat de prendre la decisió, individualment i de 

manera col·lectiva, de caminar endavant per algun motiu: superació, lluita... i ho deixem 
escrit en algun espai compartit. 
 

Materials 
 

• Lletra i àudio de la cançó Victòria. 

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

