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Agafem les capsetes de música un cop els infants estan col.locats en semicercle a terra. S'obre una capseta i veuen el dibuix, 
ens posem a cantar i a seguir el ritme de la cançó movent la tapa.

Aquestes capsetes de música, són capsetes petites i ben 
forrades. A la tapa s'enganxa un fil no gaire llarg i al final 
d'aquest fil s'enganxa o es crea una imatge que representa 
alguna cançó. És aconsellable que les imatges estiguin fo-
rrades i ben enganxades,  ja que aquestes caixetes són 
pensades perquè també les agafin els infants. 
Aquesta activitat consisteix en què els infants estan tots 
asseguts en semicercle i se’ls presenta una capseta.
Demanem a cada infant que “truqui” a la capsa, per desper-
tar la seva curiositat tot cantant la cançó del RELLOTGE 
(TIC TAC ARA DORMO...). Seguidament, l’obrim, tot 
mostrant-nos sorpresos i incentivant la curiositat pel seu 
contingut amb preguntes, exclamacions, gestos..., fins a 
cantar la cançó que correspon segons l’objecte de la cap-
seta. Un cop s’acaba, es tanca la capseta i es provoca el si-
lenci.
En sessions posteriors, podem demanar als infants que ens 
diguin què hi ha dins la capseta, que la cridin, quina cançó 
saben relacionada amb aquell objecte… .     

       Aula P1 Cançó Peix peixet.

Aula P1 Cançó Una
mosca volava per la llum
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    Aula P0 nadons. Cançó Quan les 

oques van al camp.

0        Aula P0 nadons. Cançó 
del Peixet dins del fons de 
l'estany
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Capsa de música Quan les 

oques van al camp a Manresa
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Capsa de música Cargol treu 
banya

     Aula P1 Cançó La Lluna i la 

Pruna.
Aula P3 Cançó Cargol 
treu banya
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