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El cicle de l’aigua 

 
 

 
 
 
Objectius 
  
A partir del cos, experimentar a través del moviment i la música els diferents 
estats de l’aigua que conformen el cicle. L’alumnat assolirà una comprensió 
de les diferències que se’n deriven. 
 
 
Descripció de l’activitat 
  
Aquest conjunt d’activitats es fonamenta en el “Cicle de l’aigua”. Està pensat 
de forma interdisciplinària, de tal manera que es treballaran paral·lelament 
els continguts a partir del projecte de l’aigua  a la matèria de medi a 
primària.  Es farà  una audició de músiques  creades per compositors pensant 
específicament amb l’aigua, a música. L’alumnat experimentarà durant varies 
sessions corporalment diferents maneres d’improvisar a partir del riu, la gota 
(evaporació) i la tempesta (pluja), a dansa (Educació física). 
 
 
Recursos emprats 
 
Es faran diverses  gravacions amb vídeo, de la improvisació de cada una  de 
les seqüencies treballades, amb la música corresponent al riu, la gota i la 
tempesta. L’alumnat podrà anar visionant i modificant les seves actuacions.  
La música es podrà seguir a partir d’un enregistrament o en directe (piano). 
Les músiques emprades són: “El Moldava” (La meva pàtria) de B. Smetana, pel 
riu. “Preludi en Re bemoll Major op. Núm.15 de F. Chopin, per la gota. 
“Jardins sous la pluie” (Estampes) de C. Debussy, per la tempesta. 
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Desenvolupament i aspectes didàctics i metodològics 
 
Aquesta activitat està pensada per l’alumnat de cicle mitjà de primària. Es 
pot fer amb un grup classe de 3r curs. Primer es començarà a primària amb el 
projecte de l’aigua. Paral·lelament a la classe de música es faran les diferents 
audicions. A dansa es  repartirà el total de l’alumnat amb tres grups. De tal 
manera que tots puguin experimentar les tres seqüències: el riu, la gota i la 
tempesta. Les tres primeres sessions seran per treballar la improvisació i 
gravar, els tres grups cada una de les seqüències. Una quarta sessió per 
visionar tot i decidir quin grup representarà cadascun dels estadis. Una 
cinquena sessió serà per fer la gravació definitiva. A l’avaluació es tindrà en 
compte el nivell de participació de l’alumne amb tot el procés.  
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  
Cal incentivar la desinhibició de l’alumnat al fer les improvisacions; es tracta 
d’incentivar l’espontaneïtat i el moviment propi, donant seguretat i 
acceptant tot tipus de propostes corporals que s’adeqüin a la demanda del 
contingut de cada improvisació. S’han ce convertir en el riu, la gota i la 
tempesta  individualment.  Es tindrà molt en compte la utilització de l’espai i 
el diàleg amb la música.  Es crea una connexió entre pensament, cos i emoció 
que cal destacar,  i fer prendre consciència d’aquest procés a l’alumnat.  
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquest és un element que pot ser molt útil en l’apartat de música i dansa per 
treballar amb l’alumnat d’aules d’acollida, o amb alumnes amb necessitats 
educatives especials,  per la característica d’utilitzar llenguatges no verbals. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
 
El fet d’incloure tres àrees de coneixement com medi, música i educació 
física comporta tenir una mirada global i flexible per relacionar-se amb les 
altres àrees. Cal oferir a l’alumnat un element verdaderament 
interdisciplinari. 
 
 
Documents adjunts 
 

- Gravació en vídeo de l’experiència a l’IEA Oriol Martorell curs 2013-2014, es 
pot descarregar a partir d’aquest enllaç: 

    https://mega.co.nz/#!Tp8UXR5T!rmajcqLYXf1zXC7NZf5u6YhAm6XuNz8-8n8_HSeoP3E 
 
- Certificat de la direcció del centre amb  l’autorització corresponent per 

la gravació.  
 
- Document sobre el projecte de l’aigua a primària. 


