3r, les sardanes

TÍTOL:
La sardana
OBJECTIUS:
-

TEMPORITZACIÓ:

7 ,45 hores

Cicle/Curs: 3r Cicle Mitjà

Conèixer els instruments de la cobla i la seva situació
Discriminar auditivament els instruments.
Agrupar per famílies els instruments
Conèixer el vestuari de la colla sardanista de Cervera.
Conèixer el vocabulari relacionat amb el vestuari sardanista.
Aprendre a ballar una sardana
Comparar la cultura i tradicions anglosaxones i catalanes i mostrar una actitud positiva envers ambdues.
Entendre la idea principal de textos escrits simples, en format digital.

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

CONTINGUTS

ACTIVITATS

Artística i Cultural

-

La cobla

Activitat 1: La cobla

Tractament de la
informació i
competència digital

-

La sardana

Activitat 2: Les colles sardanistes

-

Vestuari sardanista

Activitat 3: El vestuari de la colla sardanista
jovencells

-

La Colla Sardanista
Activitat 4: Ballar una sardana

Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa
personal
Social i ciutadana.

-

Dansa tradicional
anglesa (Morris dance)
Vestuari tradicional
sardanista/ Morris
dance

Activitat 5: Descobrim danses
tradicionals
Activitat 6: Sardana o morris dance?

AVALUACIÓ

Ser capaç d’identificar els
instruments d’una cobla.
Reconèixer els instruments de la
cobla pel seu so.
Saber classificar els instruments de
la cobla per famílies.
A partir de la visualització de
diferents colles sardanistes ser
capaç d’identificar la colla de
Cervera.
Saber nombrar les peces de roba
que formen el vestuari sardanista.
Ballar una sardana fent
correctament els curts i els llargs.
Mostrar una actitud positiva envers
la cultura i tradicions anglosaxones
i catalanes.
Saber el vocabulari de les peces

de roba i complements que
formen el vestuari sardanista i de la
dansa Morris.
Respondre preguntes sobre
diversos textos escrits simples.

3r – Activitat 1

Títol
Objectius

Competències

-

La cobla
Conèixer els instruments de la cobla i la seva situació
Discriminar auditivament els instruments.
Agrupar per famílies els instruments

Artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital

Bàsiques
Durada

30 minuts

Materials
Ordinador amb connexió a Internet.

Desenvolupament
Es tracta de realitzar les activitats del JCLIC: La Sardana a l’Escola
corresponents a Cicle Mitjà.
S’hi pot accedir cercant al google: Jclic: La Sardana a l’Escola.
Les activitats que ha de realitzar l’alumnat són la 1, 2, 3, 7 , 8 i 10.
Observacions

3r – Activitat 2
Títol

Les colles sardanistes

Objectius

- Conèixer el nom de les colles sardanistes de Cervera.

Competències
Bàsiques

Artística i Cultural
Aprendre a Aprendre
Autonomia i iniciativa personal

Durada

De 30 a 45 minuts

Materials

Desenvolupament

Observacions

-

Llista de colles sardanistes
Text de les colles sardanistes de Cervera

Es formen parelles d’alumnes i es reparteix a cada una, una llista
amb noms de diferents colles sardanistes de Catalunya. Caldrà
que cada parella , partint del propi coneixement, esbrini quins són
els que corresponen a les colles sardanistes de Cervera .
Un cop fetes les propostes es lliurarà a cada parella una lectura
que explica com es diuen les colles sardanistes de Cervera. A
partir del text podran comprovar si els noms intuïts són correctes.

Títol

3r – Activitat 3

vestuari de la colla sardanista jovencells

Objectius
Competències

Conèixer el vestuari de la colla sardanista de Cervera.
Conèixer el vocabulari relacionat amb el vestuari sardanista.

Artística i Cultural

Bàsiques
Durada
Materials

2 hores
-

Vestits dels balladors de la colla sardanista
Càmera de fotografiar
Fitxa amb les siluetes dels cossos
Plantilla del vestuari
Cartolina metal·litzada de color vermell fosc
Cartolina negra
Cartolina blanca
Paper de pinotxo blanc
Feltre vermell
Tisores
Pegament

Desenvolupament

Observar al natural els vestits dels balladors de la Colla sardanista Jovencells.
Conversa sobre el vestuari a fi d’incorporar el vocabulari (faixa, espardenyes
...)
Per parelles fer-se una fotografia de la cara. Un cop fetes les fotografies de
tots els nens i nenes, caldrà descarregar-les a l’ordinador i fer-les a la mida
més ajustada possible a la silueta del nen i nena que hi ha a la fitxa.
S’imprimeixen, es retallen i s’enganxen .
A continuació es reparteixen les plantilles (una per parella) i el material (per
cada un). Caldrà dibuixar la plantilla al paper, retallar-la i enganxar-la a la
silueta.
Un cop retallat el patró de la faldilla l’haurem d’ arrugar.
Per últim es retallen les espardenyes i els cérvols i es col·loquen al lloc.

Observacions

NOIA
Brusa: Cartolina metal.litzada vermell fosc
Cinturó: Cartolina negra
Faldilla : Paper de pinotxo blanc
NOI
Camisa: Cartolina blanca
Faixa: Feltre vermell
Pantalons: Cartolina negra
Important: les espardenyes i els cérvols de les faldilles s’han de dibuixar!

Títol

Ballar una sardana

Objectius
1. Aprendre a ballar una sardana

Competències
Bàsiques

-

Artística i Cultural
Social i Ciutadana

Durada
3 hores
Materials
-

Ordinador amb connexió a Internet
Reproductor de CD
CD amb la música de la sardana

Desenvolupament
En primer lloc es visualitzarà una ballada de sardanes en
aquest enllaç o bé en qualsevol altre que us sembli interessant.
http://www.youtube.com/watch?v=7nuprU-5rrs
Un cop visualitzat és interessant establir una conversa.
A continuació s’hauran de treballar els punts de la Sardana. Es
començarà pels curts i quan estiguin interioritats es practicaran
amb música. Després s’introduiran els llargs seguint el mateix
procés.
Per acabar, es ballarà la Sardana ......

Observacions
En cas que no hi hagi cap mestre/a a l’escola que sàpiga
ballar sardanes caldrà contactar amb la colla sardanista a :

Responsable: Joan Castellà
Telèfon de contacte: 973.530.219
Adreça electrònica: jovencells@terra.es

3r – Activitat 4

3r – Activitat 5

Title
Objectives

Let’s find out about traditional dances!
-

To learn about a traditional British dance.
To present vocabulary connected with a traditional
British dance.
To compare British and Catalan traditions and culture
and develop a positive attitude towards them.
To understand the general gist or idea of simple written
texts.

Basic
Competences

Linguistic and audiovisual communicative competence
Artistic and cultural
Information handling and digital competence
Social and civic

Time
Materials

45’
Computers or laptops (one per pair of pupils) with Internet
access
Worksheet
Pencil
Rubber

Development

The students log on to the provided websites and read the
information about Morris dancing, a traditional British dance.
Then, they watch the video from the link and choose the
correct answer to the questions.

Observations

Focus the students’ attention on the pictures, since they can
give them valuable information that will allow them answer the
questions successfully.

3r – Activitat 6
Sardana or Morris Dance?

Title
Objectives

Basic
Competences

- To revise and learn vocabulary of clothes.
- To identify British and Catalan traditional costumes.
- To develop language learning strategies.
Linguistic and audiovisual communicative competence
Artistic and cultural
Information handling and digital competence
Social and civic

Time

25’

Materials

Worksheet
Pencil
Rubber

Development

The students compare the pictures of people dancing a Sardana
and a Morris dance and write the names of the clothes provided on
the list under the corresponding picture.

Observations

Focus the students’ attention on the words waistcoat and
waistband. Where are they worn? Importance of word formation
and being aware of language learning strategies. Why is
espardenyes de beta not translated? Some realities are difficult to
translate among different cultures and countries because they do
not have an equivalent (they do not exist).

