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NAI NAI cançons - 6 / 8 anys

NAI NAI cançons - CANTADA
Tot i que de forma global “La Cantada” cerca també captivar l’atenció dels
infants, amb el més senzill i quotidià esdeveniment musical, el cant, amb la
petita història cantada o recitada en forma de poema, en aquesta edat
podem ampliar el seu camp de descoberta.
Es convida també als infants a familiaritzar-se de forma natural però més
conscient amb les qualitats del so: l’altura, la durada, la intensitat i el timbre
mitjançant l’escolta en silenci, el cant, el moviment corporal, la dansa-joc
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cantada, la producció instrumental natural… mirant de donar-los nous
estímuls que els engresquin a participar i a explorar.
Tot cantant tenen la oportunitat de compartir el seu goig amb els altres
infants i d’exterioritzar les pròpies emocions i sentiments.
Complementa l’abast d’aquest moment tan màgic i saludable el
descobriment de nou vocabulari dels textos de les cançons, tant en català
com en d’altres llengües germanes, i també dels costums i tradicions de les
qual en formen part.
En la sessió s’aporta un repertori de 10 / 12 cançons introduïdes també amb
un discurs oral i visual, presentades i interpretades per l’Agnès i en Santi.
“Nai nai, jo tenc un ventall”, “Cançó de passar farina”, “La rateta que
escombrava l’escaleta”, “La girafa”, “Ball rodó, Caterineta”, “De dintre d’una
poma”, “La campana (de la Flauta Màgica)”, “Granissat”, “Ton pare no té
nas”, “Els panellets” o bé “La vella quaresma” (segon la temporada de “La
Cantada”) …. faran d’aquesta “Cantada” un univers de màgia i alegria per a
xics i grans!
Sempre vetllant per mantenir un ambient tranquil i propici que els sigui
gratificant, en el moment adient es convidarà els infants a cantar de forma
activa i voluntària. En un altra moment es podran expressar lliurement amb el
cos o bé organitzats en una petita dansa, i si a l’escola li és avinent,
acompanyaran la cançó amb un instrument de percussió que podran
confeccionar prèviament a l’aula si ho desitgen.
Per tal de facilitar la participació dels infants a l’activitat col·lectiva us
aconsellem la nostra guia de propostes didàctiques amb les lletres i els
àudios de les cançons.
GUIA DIDÀCTICA
WEB DE LA COMPANYIA:
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Cantada conduïda per : Agnès Miralbell i Santi Arisa
Eines que s’emprant: Veu recitada, veu cantada, algun objecte visual
manipulat, petits instruments de percussió, vibràfon i música enregistrada.
Llengua: Catalana
Durada de la cantada: 40 / 45 minuts
Edat dels participants: 6-8 anys (Cicle Inicial).
Espai de la cantada: És un concert de petit format per celebrar en espais
recollits com l’aula d’escola.
Tot i així es pot adaptar a espais més amplis com la sala polivalent, la sala
d’actes, el menjador, fins i tot el pati de l’escola (en aquest cas convé tenir
en compte el soroll del transit, la temperatura ambiental, la llum solar, etc.)
Aforament (a revisar amb el Centre):
En espais petits: màxim recomanat 25-30 (o bé grup-classe) Inclosos
acompanyants.
En espais més amplis: màxim recomanat 50 / 75 (o bé dos / tres
grups-classe) Inclosos acompanyants.
Material tècnic que podem aportar (prèvia consulta del material de què
disposi el Centre):
• 1 o 2 altaveus amplificats RCF de 10" d’alta potència de 400 / 880 W/
PRG, (depenent de l’espai on es dugui a terme l’activitat).
• Il·luminació, (si cal).
Material tècnic que portem sempre:
• 2 micros de diadema (si cal)
• Sistema per a la reproducció d’àudio
Fitxa artística i producció de l’espectacle
Agnès Miralbell: cantant i recitadora.
Idea original, selecció i adaptació de les lletres i melodies, vestuari i
producció de les bases musicals enregistrades
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Santi Arisa: músic i cantant.
Difusió i gestió
Fitxa tècnica requerida
Àmbit escènic aproximat: 2,5 m x 2,5 m, o bé, 4m d’ample x 3m de fons.
Endolls: shucko 230V/16A per a l’equip de so i il·luminació (si cal).
Muntatge/Desmuntatge: 1:30h / 45min
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