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Canciones infantiles y nanas del baobab 

 
 
 
 
Objectius* 

  
• Conèixer cançons del folklore tradicional de l’Àfrica negra. 
• Memoritzar i cantar cançons en altres idiomes. 
• Trobar les similituds d’alguns ritmes de cançons infantils de països de 

cultura diferent a la nostra. 
• Comparar les temàtiques de les cançons africanes amb les nostres. 

 
Descripció de la proposta* 

  
Canciones y nanas del baobab és un llibre que va acompanyat d’un CD on es 
recullen 29 cançons de diversos països de l’Àfrica, des de Costa d’Ivori fins a 
Ruanda. Es tracta d’un recorregut pels diferents indrets i per les diferents 
llengües a través de les cançons. Hi ha un mapa on es localitzen l’origen dels 
intèrprets i de les llengües, tot i que aquestes cançons han estat recollides al 
voltant de París. Les mares i els músics tot i estar lluny del seu país natal 
conserven i mantenen les seves tradicions. La traducció del text de les 
cançons és en castellà. Cal destacar també les il·lustracions que transmeten 
la calidesa, el misteri i l’alegria de la vida africana.  
 
La proposta que presentem és per abans de la lectura. Farem una activitat de 
motivació, mitjançant un joc basat en les conegudes regles del dòmino. Quan 
els jugadors tiren determinades fitxes (els dobles), el joc s’atura i es llegeix 
una targeta relacionada, s’escolta la cançó corresponent i es balla o es 
representa segons s’indiqui. Per exemple, si algú tira la fitxa “1 doble”, és 
llegeixen les instruccions de la targeta que diu: 
 
1 doble CD 2. (pàg. 10-11) 
“Ka baga ne ma”: els jugadors es posen en cercle i piquen de mans seguint el 
ritme de la cançó. Qui ha posat la fitxa “u doble” se situa al centre del cercle 
i balla. D’aquesta manera, es va jugant i tastant alguna de les cançons de 
llibre. 
  
En acabar el joc, haurem sentit, cantat i ballat set de les vint-i-nou peces del 
llibre. Probablement, l’interès per saber-ne més i per llegir el llibre ja s’haurà 
despertat. 
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Recursos emprats* 

 
• Llibre: Canciones infantiles y nanas del baobab. El África negra en 30 

canciones infantiles. Chantal Grosléziat. Il·lustracions d’Elodie Nouhen. 
Ed. Kókinos. 

• Equip de música. 
• Joc del dòmino del baobab (veure documents adjunts). 
• Robes africanes 

 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
L’activitat està pensada per a l’alumnat de cicle mitjà, en dues sessions. 
 
A la primera sessió jugarem en gran grup. Primer s’explicaran les normes del 
joc i després és farà la partida, en la qual podrem escoltar set cançons (i 
ballar-les, dramatitzar-les o cantar-les). 
En una segona sessió es pot jugar en grup més reduït (entre sis i dotze 
alumnes) però canviant les cançons del primer dia per unes altres. 
El joc es pot guardar i, de tant en tant, repetir l’experiència. 
Dins la col·lecció on és aquest llibre n’hi ha d’altres sobre diversos països o 
zones del món: Balcans, Brasil, Magreb, etc. I que podem adaptar a la 
mateixa manera de procedir. Vegeu l’enllaç de l’editorial Kókinos.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Adreçat a l’alumnat de cicle mitjà. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
La proposta va encaminada a conèixer els costums i els ritmes d’altres 
cultures. Té molts aspectes relacionats amb l’àrea d’educació musical però 
també amb l’àrea de medi social i de llengua. 
 
Documents adjunts* 

 
Material per al mestre: 

• Regles del joc. 
• Exemples de fitxes 

Enllaços: 
http://blog.africavive.es/2012/02/semilla-negra-programa-16-canciones-
para-un-nino-africano/ 
 
http://www.editorialkokinos.com/canciones-infantiles-y-nanas-del-baobab/ 
 
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/descargar
.aspx?id=1258&tipo=documento 
 


