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NOM ESPECTACLE: BLAU CEL GROGA LLIMONA 

Fitxa Didàctica 

1) ACTUTUDS, VALORS I NORMES 
COMPORTAMENT QUE CAL TENIR DAVANT UN ESPECTACLE TEATRAL. 
Respectar l'atenció dels espectadors i el treball dels artistes i no formar part de 
cap esdeveniment que pugui provocar alguna distracció. 
 
TREBALLAR ELS VALORS SEGÜENTS: 
 
L'acceptació de les diferències i el respecte entre 
sexes i colors.  
Tant de bo fos evident per tothom que ser nen o nena, 
o tenir un color diferent a un altre,  no vol pas dir ser 
millor ni pitjor, senzillament hauria d'acceptar-se 
universalment que cadascú és com és i ningú pot jutjar-
nos pel nostre sexe i/o color, sinó per les nostres accions i opinions. 
 
L'opinió de tothom és respectable. 
Les famílies del dos protagonistes d'aquesta història pretenen tenir la raó no 
deixant que el noi i la noia es relacionin. Una decisió que els adults prenen 
sense tenir en compte el desitg de tots dos joves. 
 
La cooperació amb els altres sempre és profitosa. 
El mussol ajuda als nostres amics, tot ensenyant-los el camí cap al país dels 

colors. 
En Coloraines de bon grat permet que la parella 
es quedi a viure amb ell. 
 
Esmentar les opinions pot ser més profitós 
que capficar-se en una idea. 
A la fi, tant els Blaus com els Grocs acaben 
entenent que ser de diferent sexe o tenir la pell 

s'un color o d'un altre no té cap importància a l'hora de ser feliç 
 
2) APRENENTATGES CONCRETS 
 
Les barreja de colors 
De manera practica mostrarem com barrejant 
blau i groc en surt un tercer color: el verd. 
Fer diferents combinacions de colors i analitzar 
els colors que hi surten. 
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Els animals que viuen de dia i els que ho fan de nit 
Elaborar un llistat on hi apareguin els uns i els altres, tot observant les 
semblances i les diferències entre ells, així com les condicions del medi en què 
es desenvolupen. 
 
A l'adrogueria 
Veure els productes que es venen a una drogueria i al seva utilitat. Jugar a 
comprar i vendre, sumar preus i tornar canvis. 

 
Construir amb materials reciclats 
Tal i com es pot observar, l'escenografia de "BLAU CEL 
GROGA LLIMONA" està feta amb ampolles buides de 
lleixiu, sabó, cera, suavitzant, etc. Tot seguint aquest mateix 
model i combinat altres elements que sovint llencem a les 
escombraries es pot construir un muntatge teatral sencer. 
Analitzar com aprofitar coses que a priori semblen ben 
inútils. 

 


