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Actituts, valors i normes

COMPORTAMENT QUE CAL TENIR DAVANT UN ESPECTACLE TEATRAL.
Respectar l'atenció dels espectadors i el treball dels artistes i no provocar cap distracció. Saber què
significa ser espectador i gaudir del que es veu i es diu a l'escena.  Participar només en la mesura que
es demani.

TOTS SOM ANIMALS I FORMEM PART D'UN MATEIX SISTEMA.
Respectar l'entorn i als diferents éssers que l'habiten fora la millor manera de preservar el nostre món.
Del porc a la mosca, del gripau a la zebra, del hipopòtam al conill...Tots hem d'existir i conviure plegats.

Aprenentatges concrets

Si bé aquest espectacle té, principalment, un objectiu purament lúdic, de divertiment, pot permetre
treballar diferents àrees d'ensenyament:

Literatura
Recursos poètics que l'autor fa servir per definir cadascun dels animals. Per exemple: la girafa "Tens el cap
petit perquè la distància te l'ha empetitit" (recurs fònic: al·literació de les consonants oclusives:  t / p).

Proposta d'un joc comú per a tota la classe: els alumnes triaran un animal d'entre els onze que  apareixen
a l'espectacle. Cada alumne escriurà la seva visió particular de la bèstia, per a més tard, analitzar les
coincidències i discrepàncies que hi surten.

Ciències de la naturalesa
Les diferents espècies dels animals: aus, insectes, batracis, mamífers, etc.

Medi en el qual es desenvolupen; característiques comuns i diferències entre ells; quins són domèstics
i quins salvatges, tipus d'alimentació ( herbívor, omnívor, carnívor, etc.).
Quin aprofitament  trèiem els humans de cadascun d'aquests animals.

Música
Analitzar els diferents instruments que acompanyen als poemes: saxofon alt i tenor, clarinet, ukelele,
flauta dolça, trompeta de plàstic, (serra), etc.

Pot ser una serra un instrument musical?. Si la resposta és afirmativa, a quina família  pertanyeria?

Construir un instrument musical, fent servir materials reciclats: maraques (llauna de refresc amb llegums
dintre), trompeta (mànega coronada amb un embut), flauta de pan (canyes lligades amb un cordill), etc.

LLISTAT DE POEMES REPRESENTATS EN L'ESPECTACLE
Conill
Porc
Zebra
Camell i dromedari
Elefant
Girafa
Hipopòtam
Colomí
Pollastret
Gripau
Mosques i mosquits

Propostes de treball didàctic


