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Els infants han de resoldre un repte, un plantejament o situació mitjançant l'expressió a través de la música, el moviment, el 
ritme, la dramatització, el teatre, la cançó,  l'expressió oral, corporal i amb instruments. Primerament l'alumnat s'alfabetitza i 
s'informa sobre el tema: amb vídeos, música… que conforma una base teòrica. A continuació practiquen l'expressió musical 
i fan petites creacions artístiques en grups de tipologies diferents (parella, petit grup, tot el grup del repte). Cada repte està 
format per 15 alumnes de Cicle Inicial i es desenvolupa en tres o quatre sessions. A l'inici de cada repte llegim les “Normes del 
Repte”, consensuades per tot l'alumnat. Finalment, fem una reflexió-avaluació de les creacions, visionant els vídeos, escoltant 
les cançons,… i busquem els aspectes a millorar.

Els reptes d'Expressió són els següents:

j  Composem una cançó:  treballem elements del llenguatge musical com a 
base (ritmes i notes) i després els infants han de crear el text a partir d'una cançó 
coneguda per ells i elles ( La Castanyera i Marrameu ) que tingui la temàtica de la 
tardor, la castanyada i l´escola Mont-roig. S'acompanya la cançó amb moviments 
i coreografia. La finalitat és interpretar-la per grups a la Festa de la Castanyada on 
hi assisteixen tota l'escola i les famílies. 
j  Fem teatre: preparem el conte musical "Gotes de Colors" per representar-lo. 
Els infants s'han de repartir els personatges, buscar elements representatius de 
cada personatge i treballar l'expressió oral i corporal. Es treballa la tècnica vocal, al-
gunes cançons del conte i el ball que les acompanya. Després representen el conte 
a la festa de Nadal amb la col.laboració de tot l'alumnat d'Educació Infantil.

j  Com podem fer un grup de percussió o  batucada?: es presenten els Carnavals de Rio de Janeiro, la samba i els grups de batucada. 
S'assagen alguns ritmes i es toca al damunt de bases de batucada. Ens visiten alguns components d'un grup de batucada i es fan exercicis de 
creació de ritmes.
j  Fem un lip dub: visionem videos de diferents lip dubs (de la llengua, d'escoles, del club super3...) per entendre el concepte i per veure'n 
models diferents. L'alumnat de Cicle Inicial fa una assamblea per escollir la cançó adequada (surt escollida "Superaventura"). Els i les alumnes 
de cada repte van ideant i creant què es farà en un fragment de la cançó. S'analitza la cançó, el seu contingut i es pensen idees (cartells, di-
buixos, balls,...) i el recorregut que farà la càmera en aquell fragment. Es consensuen els nens i nenes que faran de fil conductor, l'actuació de 
les altres classes d'Educació Infantil,... i s'assaja quan és possible. Finalment, amb la col·laboració de tota l'escola, es grava el lip dub i es presenta 
en un concurs de Ràdio Balaguer.
j  Fem una dansa: deduïm les característiques de les danses tradicionals catalanes. Practiquem els diferents punts de les danses tradicio-
nals catalanes: punteig, rístol, saltiró o galop, punta i taló, voltes,...Ballem la dansa tradicional catalana: “El Patatuf”. Inventem una dansa que 
podria ser tradicional catalana. Els grups escolleixen una música tradicional i inventen les posicions, els passos i l'evolució. S'interpreten les 
danses creades a la resta de companys i companyes del repte.
j  Juguem amb la música: recordem les qualitats del so, els ritmes i les notes.
Treballem amb l'Audacity i la pròpia veu: agut-greu, curt-llarg, timbre, fort-fluix. Graven llurs veus i les modifiquen amb els Efectes del programa. 
A posteriori, endevinem els mp3 creats pels infants.
Juguem amb els pentagrames magnètics, notes magnètiques, targetes de ritmes, fent creacions individuals que escoltem tots i totes. Juguem 
a jocs diversos (bingo rítmic, melòdic...) i visitem pàgines webs d'instruments musicals.
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