
Lipdub Corren [Gossos]

Fitxa Tècnica

Nom del centre: 
Ceip Marian Aguiló, Palma 
cpmarianaguilo@educacio.caib.es

Alumnat:
Nins i nines de 6è

Objectius:
Incrementar la competència lingüística de manera que els nins i les nines adoptin 
progressivament la nostra llengua d'una forma lúdica.

Competències i capacitats:

Autonomia i iniciativa personal emprendre  i  realitzar  projectes  individuals  i  col·lectius  amb 
creativitat, iniciativa i responsabilitat

Socials i ciutadanes
afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic 
basat en els valors i les pràctiques democràtiques, i fent ús del 
criteri propi

Lingüístiques i audiovisuals
saber-se  comunicar  oralment  —conversar  i  escoltar—  i 
expressar-se  amb  els  llenguatges  audiovisuals,  utilitzant  el 
propi cos i les TIC

Artístiques i culturals
conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents 
manifestacions culturals i artístiques  i fer-les servir com a font 
d’enriquiment i gaudi

Metodologia
La cançó "Corren" del grup Gossos ha permès motivar uns infants de sisè que viuen fascinats per 
tot el que representa el món de la música i la fama. Sense explicar-los què volíem fer als nins i 
a les nines, la cronologia d'activitats que s'ha fet per a la realització del vídeo és la següent:

• Primer contacte dels infants amb la cançó amb la visualització del vídeo clip original del 
grup a YouTube.

• Es reparteixen de fulls a l'alumnat amb la lletra de la cançó. Al text hi ha espais en 
blanc que s'han d'emplenar després d'una nova audició de la cançó.

• Entre tots anam comentant les paraules que s'han anat omplint.
• Ho comprovam en un nou vídeo karaoke que es troba a YouTube fent una autocorrecció.
• Lectura definitiva en veu alta per assegurar que tothom ha completat correctament les 

paraules.
• Entre tots comentam el significat de paraules i expressions per assegurar-ne la 

comprensió.
• Treballam l'estructura de la cançó: versos, estrofes...
• Nou visionat del karaoke indicant que quan el mestre abaixi el volum tots els nins i les 

nines que ho desitgin podran cantar. 
• Es torna a escoltar el vídeo sense el karaoke i tothom que vulgui pot cantar mirant la 

seva fotocòpia. La majoria dels infants canten tota la cançó. Els agrada la melodia i la 
lletra no és massa difícil.

• Es fa un dictat d'una part de la cançó fent esment a l'ortografia de les paraules més 
complicades.
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• Dibuixam a gran tamany amb ceres i sobre cartolina. Cada nin fa un dibuix de cada vers 
de la cançó. Després s'exposen al passadís seguint la seqüència de la cançò.

• Anam veient el vídeo uns quants cops a la setmana. Els infants saben la lletra de 
memòria i la canten sempre. 

• A partir d'aquest moment és quan es comenta als nins el propòsit de totes les tasques 
que anam fent i comencen les filmacions a diferents dependències de l'escola: a l'aula, 
al pati, al parc, al carrer. Duren uns dies. Els nins i les nines de sisè gaudeixen molt de 
ser els protagonistes de l'enregistrament.

• Paral·lelament les dues monitores d'expressió corporal participen d'aquest projecte. 
Dirigeixen els nins perquè crein diferents coreografies amb la cançó. Després de tres 
sessions filmam el producte final.

• En total s'han filmat uns vint minuts de gravacions en alta definició amb la càmera 
digital.

• Per últim es fa el muntatge  amb el programa "e-movie" que ens permetrà seleccionar i 
combinar les imatges dels nins i de les nines amb els seus dibuixos i fer-les coincidir amb 
la duració de la cançó.


