
LA FACTORIA DE SONS



El Consell de la infància de Gandia amb motiu del dia 
20 de novembre de 2020,

DIA UNIVERSAL DELS DRETS DE LA INFÀNCIA, 

vos convida a gaudir de la música 
amb nosaltres. 

Passeu i descobriu la proposta



La música és essencial per a les nostres vides, no només és un entreteniment, no, que va! 
La música serveix per a moltes coses com expressar les nostres emocions i sentiments,contar les coses que ens
agraden o ens disgusten, la música ens ensenya a escoltar, callar, ens ajuda a canviar a través dels missatges que
transmet, a ser diferents, a ser iguals, ens uneix, ens fa forts, ens tranquil·litza, també ens ajuda a definir-nos i ser
únics, a conviure, a pensar, ens serveix per coincidir o no en espais, idees, ens fa viatjar... ens motiva a imaginar i
somniar.

Per tot açò considerem que és una fantàstica eina per al procés d’ensenyament - aprenentatge.

Dins d’aquesta guia trobareu 6 propostes diferents per a diferents nivells educatius. Totes elles comencen amb una
pregunta oberta seguides d’una justificació, objectius i una sèrie d’activitats que es desenvolupen a partir d’una
cançó com veureu al vídeo que les acompanya.

Si voleu enviar-nos qualsevol imatge del material que elaboren els alumnes, podeu fer-ho a
lafactoriadesons@gmail.com o a través de qualsevol de les nostres xarxes socials.



ÍNDEX DE CANÇONS:

- 3 anys: LES GOTETES D’AIGUA.
- 4 anys: LA GALLINA PICATOT.
- 5 anys: EL JOC DELS ANIMALS.
- 1er i 2on primària: PIGA LA FORMIGA.
- 3er i 4rt primària: UNA DE PRINCESES.
- 5è i 6è primària: LA BALENA MALAENA.



LES GOTETES D'AIGUA.

El nostre dia a dia està ple de soroll i oblidem fixar-nos en els detalls, en les coses menudes i al mateix temps 
oblidem la habilitat que tenen els nostres alumnes per centrar l'atenció en coses que a nosaltres ens passen 
desapercebudes com el so d'una gota d'aigua.

3 ANYS
Has escoltat com sonen les gotes de pluja?

OBJECTIUS

Contribuir en el desenvolupament de l'hàbit d'escoltar i la paciència.
Descobrir la percussió corporal.
Guanyar habilitat amb la pinça digital.
Gaudir de la música.
Ampliar vocabulari en valencià.
Experimentar amb el concepte de capacitat.



3 ANYS LES GOTETES D'AIGUA.

ACTIVITATS

ESCOLTEM LA CANÇÓ. Visualitzem el vídeo de LES GOTETES D'AIGUA i seguint les indicacions, practiquem la
percussió dels dits per fer pluja. Podem jugar a fer molta pluja, fer-ne poca, parar de sobte i tornar a començar.
Després juguem a seguir el ritme de la cançó amb palmes, patades i cops a les cames.
D'ON VE LA PLUJA: expliquem de forma senzilla el procés de l'aigua amb arguments com per exemple, "els
núvols estan plens de gotetes d'aigua i quan ja no cap més, comencen a caure des del cel fins arribar a la terra".
Utilitzem un parell de recipients, un buit i l'altre ple d'aigua d'on agarrarem aigua amb una esponja menuda que
exemplifique un núvol carregat d'aigua que exprimirem al recipient buit per que vegen com comença a ploure
"quan el núvol està ple de gotetes", i parlarem de per a què serveix l'aigua i perquè és tan important.
ESCOLTEM L'AIGUA: amb diferents recipients (vidre, metàl·lic, plàstic) i amb diverses ferramentes com poden
ser un comptagotes, una cullera, una gerreta... jugarem a agarrar aigua i a escoltar com sona l'aigua quan cau en
cada recipient.
TRASPASSOS D'AIGUA: Amb els mateixos materials que hem utilitzat a l'activitat anterior, preparem unes 
 safates per traspassar aigua en diferents recipients amb diverses ferramentes com podreu vore a continuació a
les imatges.

1.

2.

3.

4.



3 ANYS LES GOTETES D'AIGUA.



OBJECTIUS

Igual que la Gallina Picatot, no sempre sabem quina és la forma adequada i més saludable d'alimentar-nos,
ens deixem dur per la rutina, la vida ràpida, el poc de temps i oblidem que menjar sa és imprescindible per al
nostre desenvolupament. Practiquem l'alimentació saludable.

Practicar la coordinació visomotriu de forma lúdica.
Descobrir l'alimentació saludable i el gust per tastar diferents aliments.
Gaudir de la música, el ball i practicar alguns dels paràmetres musicals.
Ampliar vocabulari en valencià.

LA GALLINA PICATOT4 ANYS
Saps que mengen les gallines?



4 ANYS LA GALLINA PICATOT

ACTIVITATS

ESCOLTEM LA CANÇÓ: Visualitzem el vídeo de LA GALLINA PICATOT i seguim les indicacions del joc de
mans. Una vegada hem aprés la cançó i els gestos jugarem a "Ho fem com" i repetirem la cançó cantant-la
espaiet com un caragol, molt ràpid com un lleopard, en veu molt baixeta com una formiga i en veu molt forta
com un os.
TASTEM: Ja sabem que la gallina Picatot està aprenent a menjar bé i nosaltres també ho necessitem. Parlem
dels avantatges de menjar de forma saludable i de la importància de menjar fruita. Després, amb fruita de
temporada i fruits secs que haurem comprat prèviament a cada classe, farem una degustació. Cal tindre molt en
compte que amb el COVID no podem compartir, per això, cada alumne tindrà un plat i una cullereta o forqueta
d'un sol ús on els mestres posarem un poc de cada fruit o fruita per tastar-lo individualment. 
ÀLBUM D'ALIMENTS: farem una pluja d'idees sobre aliments saludables que la mestra /el mestre escriurà a la
pissarra i cada alumne copiarà el nom dels 4 aliments que més els agraden dels esmentats en un full amb 4
vinyetes grans on després, dibuixaran l'aliment o el buscaran a revistes de supermercats, els retallaran i
pegaran amb la intenció de crear a poc a poc un àlbum d'aliments saludables.

1.

2.

3.



Coneixem molts tipus d'animals, sabem on viuen, sabem que mengen però, sabem com es comuniquen?
Sabeu com es diu el nom del so que fa cada animal? Doncs ...a que espereu! Jugueu al joc dels animals i
descobriu molt més d'ells investigant. Som investigadors!

5 ANYS EL JOC DELS ANIMALS
Recordes com sona cada animal?

OBJECTIUS

Investigar en diferents mitjans al voltant dels animals que coneixen per ampliar informació.
Iniciar-se en la sintetització d'informació.
Excercitar la coordinació grossa i l'equilibri.
Gaudir de la música, el ball i practicar alguns dels paràmetres musicals.
Ampliar vocabulari en valencià.
Aprendre a demanar ajuda.



5 ANYS EL JOC DELS ANIMALS

ACTIVITATS

ESCOLTEM LA CANÇÓ: Visualitzem el vídeo del JOC DELS ANIMALS aprenem i practiquem la coreografia
tenint en compte tots els passos i voltes i a més, acompanyem amb els gestos de cada animal.
SOM INVESTIGADORS: Ja sabem quins animals apareixen a la cançó i quin soroll fan per comunicar-se però
segur que coneixem més animals així que, en primer lloc, farem un llistat a la pissarra que escriuran els
alumnes amb el nom dels animals que volem afegir, dels que volem descobrir el so que fan i com es diu el so (el
gos fa guau, el gos lladra). Per a la nostra investigació serà important fer una recerca en internet i demanar a
les famílies que ens ajuden a buscar informació.
LES CAIXES DELS ANIMALS: cada alumne triarà un animal i dins d'una caixa de sabates que prèviament
pintaran d'un color uniforme, recopilaran informació de l'animal triat, fotos, xicotets textos amb informació
molt concreta, miniatures, aliment que menja (si és adequat per a estar dins d'una capsa)... informació que
aniran completant amb el temps. Aquestes caixes esdevindran en un material ideal per treballar classificacions
com vertebrats-invertebrats, herbívors-carnívors, vivípars-ovípars... arribant a reproduir els seus hàbitats com
mostren les següents imatges.

1.

2.

3.



5 ANYS EL JOC DELS ANIMALS



Les formigues són un model excel·lent d’esforç individual, cooperació i treball en equip, que saben organitzar-se
per a portar a terme construccions impressionants. Una sola formiga és capaç d’alçar 10 voltes el seu pes...
Imagineu del que és capaç una colònia de formigues!

OBJECTIUS
Fomentar el treball en equip i generar conductes col·laboratives.
Posar en valor la planificació col·lectiva.
Donar importància a l’esforç individual
Gaudir de la música i descobrir-la com a eina per transmetre idees i
comunicar-nos.
Escriure frases inspiradores en valencià. 

1er i 2on 
PRIMARIA

piga la formiga
T’has fixat en cóm s'organitzen les formigues i les coses que són capaces de fer?



1er i 2on 
PRIMÀRIA

piga la formiga

ESCOLTEM LA CANÇÓ: Visualitzem el vídeo de PIGA LA FORMIGA i aprenem a fer una conga com fan els
membres de La Factoria de Sons.
ON VIUEN LES FORMIGUES? Investiguem i fem una recerca d'algunes de les creacions que poden arribar a
construir les formigues.
SOM UNA COLÒNIA: Volem treballar en equip com les formigues per això parlem de què és el treball
col·lectiu i cooperatiu. Després, per equips, pensem i enumerem quins valors reforçarien aquesta forma de
treballar i perquè ens beneficia.
GRANS COSES DE LA HUMANITAT: Per grups també, pensem exemples de quan la humanitat ha
aconseguit coses grans treballant en equip.
ENS POSEM CREATIUS: entre totes i tots inventem frases que ens resulten inspiradores per a fomentar el
treball individual i col·lectiu, per exemple: no importa la grandària, ni la força, sinó la voluntat que tingam.

1.

2.

3.

4.

5.

ACTIVITATS



L’educació, els contes, anuncis, sèries, pel·lícules i dibuixos animats, ens han acostumat a un esquema i uns
papers molt definits, i això fa que cada volta ens coste més imaginar un esquema de la història distint,
traslladant-se això en ocasions a la nostra vida. Ens ajudes a canviar eixos esquemes?

OBJECTIUS
Identificar rols i els prejudicis socials que generen i es troben
reflectits als contes.
Fomentar la imaginació i creativitat
Conscienciar en la inclusió positiva i el respecte.
Desenvolupar l’originalitat i la personalitat pròpia.
Gaudir de la música i entendre el missatge que transmet.
Ampliar vocabulari en valencià

3er i 4rt 
PRIMÀRIA

una de princeses
T’imagines un conte on xics i xiques s’intercanvien els papers?



3er i 4rt 
PRIMÀRIA

una de princeses

ACTIVITATS

ESCOLTEM LA CANÇÓ: Visualitzem el vídeo del UNA DE PRINCESES. Tractem d'identificar de quins
rols parla i a quins contes es refereix la lletra de la cançó. Obrim un debat dels contes que els i les
alumnes coneixen on es reprodueixen estos mateixos rols.
CANVIEM DE CONTEXT: Agafem un anunci de televisió qualsevol dels molts que podem trobar a
internet i per equips expliquem què passa i com quedaria si s’intercanvien els papers entre homes i
dones.
UNA CURIOSITAT: Investigar què és el Test de Bechdel.
 ENS POSEM CREATIUS: Una vegada hem analitzat diferents contextos on es reprodueixen els rols que
volem canviar, per equips triem un conte dels que hem parlat anteriorment i reinventarem la història per
a que la igualtat entre gèneres i races siga el fil conductor.

1.

2.

3.
4.



OBJECTIUS
Crear consciència social i natural.
Fomentar la solidaritat.
Concienciar el reciclatge i el treball en equip.
Incentivar la sensibilitat respecte al medi ambient.
Emocionar amb el que som capaços de fer, per a bé i per a mal.
Gaudir de la música com a eina transmisora d'idees.
Ampliar vocabulari en valencià

Cada any hi ha menys neu als nostres pols, menys arbres a les nostres selves, i més brutícia a la nostra mar. Tot
açò fa que moltes espècies d’animals i plantes s’acaben extingint i moltes altres estiguen cada volta més prop de
fer-ho. El nostre planeta ens està avisant, i nosaltres ja estem patint les conseqüències de la contaminació.
Convertim-nos en agents natura!

5é i 6é 
PRIMÀRIA

la balena malaena

Som conscients de que, si no reciclem, el nostre fem i deixalles estan fent malbé la natura?



5é i 6é 
PRIMÀRIA

la balena malaena

ESCOLTEM LA CANÇÓ: Visualitzem el vídeo del LA BALENA MALAENA. Escoltem de forma activa entenent
quina és la problemàtica dels oceans que planteja la cançó. 
JUDICI: Representem un judici del planeta contra la humanitat. De què penseu que ens acusaria la terra?
Quins serien els càrrecs? Quins els arguments de defensa de la humanitat. Quin seria el veredicte final?
Solucions o pena? Farem un joc de rol on cada alumne adquirix un personatje del judici.
QUÈ HI HA DELS ANIMALS? Investigar entre totes i tots un mínim de 5 espècies animals extingides en els
últims 100 anys, i de quina forma es van acabar extingint.
ENS COMPROMETEM: Fer una pluja d’idees entre totes i tots amb iniciatives per ajudar a la natura i rebaixar la
contaminació i cerquem diverses formes per aprofitar les nostres deixalles.
SOM INVENTORS: amb els diferets tipus de deixalles que podem recopilar, construirem un invent tractant de
reinventar l'ús dels materials emprats. Teniu alguns exmples a continuació.

1.

2.

3.

4.

5.

ACTIVITATS



5é i 6é 
PRIMÀRIA

la balena malaena



PATROCINADORS:


