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Presentació
Estem de festa!
L’espectacle del Rah-mon Roma és un d’aquells productes que molts de nosaltres, mestres, formadors i
especialistes del món dels infants, trobàvem a faltar. I no és que no n’hi hagi, no, d’espectacles excel·lents,
dels del punt de vista musical i educatiu. Aquest “show” (mai millor dit), però, proposa viatjar pel món
compartit de dues llengües, el català i l’anglès.
L’edat d’introducció d’una llengua addicional a l’escola s’ha anat avançant de manera progressiva, dels 10 als
6 anys a finals del segle passat i dels 6 als 3 anys a partir del 2000, fruit de la globalització, d’internet i de la
sensibilització social generalitzada per la llengua anglesa com a llengua franca. La recerca ha avalat aquest
avançament confirmant que, si es fa bé i amb suficient immersió, els efectes són molt positius per a
l’aprenent, un infant que viu les llengües en plural, les rep amb naturalitat i les usa per comunicar-se,
expressar les seves emocions o per cantar i ballar.
Europa també anima a desenvolupar la competència plurilingüe des de les primeres etapes educatives:
Language learning in kindergarten and primary school is effective, for it is here
that key attitudes towards other languages and cultures are formed and
foundations for later language learning are laid.
(Early Language Learning. European Comission, June 2012)
i, sense cap dubte, l’element lúdic i significatiu hi ha de ser present en el temps d’immersió en la nova
llengua, tant a l’escola com en família.
És per aquesta raó que celebrem que en Rah-mon hagi apostat per un espectacle on, tant el català com
l’anglès comparteixen cançons, que es poden cantar en una llengua o en una altra, segons el moment,
l’interès o la necessitat, que conviden a desenvolupar la consciència plurilingüe a través de moments de
descoberta de semblances entre paraules, de diferències entre sons i onomatopeies divertides, de diversitat,
i que cantem i ballem plegats per celebrar, aprendre i viure en comunitat.
La selecció de les cançons i de les activitats que es poden desenvolupar abans o després de l’espectacle ha
estat molt acurada, amb objectius didàctics relacionats amb els valors, l’entorn, els llenguatges, la
consciència i descoberta d’un mateix i la relació amb els altres.
El moviment i l’acció viscuda amb el grup que participa en l’espectacle són altres elements que entren “en
joc”. L’experiència esdevé memorable per les constants relacions que s’estableixen entre els missatges de
les cançons i l’escenificació, entre les paraules i les emocions que es generen en cantar-les. El procés
d’adquisició de les llengües passa necessàriament per aquests moments veritablement sentits.
Aquest espectacle és una proposta integradora, festiva i coherent que dóna resposta a l’actitud plurilingüe
de les escoles i de les famílies del segle XXI.
És un plaer doncs ser-hi en aquest tret de sortida!
Gràcies, Rah-mon!
Dra. Carme Flores Muxí
Directora del Grau en Educació Primària
FPCEE Blanquerna
Universitat Ramon Llull

Descripció

L’actuació és un recital, un concert, una mena de taller pràctic en el què cantarem cançons i ballarem
danses per a les etapes d'educació infantil i primària. Hem enfocat el repertori de l’espectacle amb dues
possibilitats de nivell:

•

ELEMENTARY, adreçat a Educació Infantil i Cicle Inicial

•

INTERMEDIATE, adreçat a Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Treballarem principalment les cançons en anglès. El repertori inclourà algunes propostes en català a tall de
mostra, d’exemple (a cada cançó o dansa en anglès n'hi correspondria una altra en català amb el mateix
contingut, però no sempre les mostrarem totes).

L’espectacle està pensat tant per a exteriors com per a interiors. Pel fet que el repertori inclou força danses
i és un espectacle participatiu, podem programar-lo en patis, porxos, places o carrers. També es pot
programar en interiors com al teatre, a la sala polivalent, al gimnàs... Som totalment autònoms, i disposem
de tot el material necessari: equip de so, atrezzo, equip de projecció i pantalla.

Eix/prioritat

Millorar l'educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del
desenvolupament del plurilingüisme efectiu.

Matèries:

Llengua. General, Llengües estrangeres, Educació
Física, Educació Artística

Objectius específics
1) Aprendre de manera vivencial un repertori de
cançons i danses en anglès que es puguin cantar i
ballar amb infants de 3 a 12 anys.
Il·lustració de Joan Turu

2) Adquirir recursos que faciliten l'aprenentatge del
repertori: bases musicals enregistrades, suports visuals i plàstics, moviment i gest, publicacions...

3) Dissenyar i compartir propostes per a la incorporació del repertori treballat a les diferents dinàmiques del
dia a dia a l'escola.
4) La possibilitat d’ampliar el repertori treballat durant el curs escolar i a partir de la pròpia recerca i de
l'experiència compartida amb els companys.

Continguts
Es treballaran:

1. Cançons i danses en anglès (tradicionals i d'autor).
2. Cançons i danses en català (tradicionals i d'autor).
3. Recursos musicals, visuals i corporals per a l'aprenentatge del repertori.
4. Bibliografia de Publicacions digitals o en paper sobre repertori.

Vocabulari

A partir de les cançons podrem treballar tot un seguit de vocabulari. En el repertori de l’espectacle hem triat
100 paraules/expressions. Aquest vocabulari es reforça durant l’espectacle, tant amb la imatge gràfica de les
pàgines del llibre com amb les paraules que visualitzarem penjades a l’estructura de l’atrezzo. Us deixem
anotades aquest centenar de paraules. Són referencials en cadascuna de les cançons i estan diferenciades
per colors segons la cançó on pertanyen. Recordem que no totes les cançons apareixen en els dos repertoris.

• Hello nice day
run, play, talk, dance, sing, jump, swing, laugh, make a face, friend
• Splish Splach In The Bath
wash, rinse, dry, back, front, face, nose,
• The Wheels On The Bus
wheels, horn, wipers, children, people, driver, babies, mummy, doors, open, shut,
• We’re Going On A Lion Hunt
lion hunt, scared, grass, puddle, mud, bridge, cave, gate,
• A-tiaket A-tasket
green, yellow, letter,.pocket, pick it, put it,
• Hokey-Tokey
shake, turn around, arm, right, leg, left, belly, backside, nose, whole, self,
• Reach Up High
loud, clap, feel, real, proud, hang, arms, thumb, elbow, knee, bottom, tongue,
• Alice The Camen
one, two, three, four, five, hump, camel, horse,
• Monkey See And Monkey Do
same, toes, head, feet, hands, arms, hair, body, monkey,
• Five Little Monkeys
fell off, bed, call,
• Jump Jim Joe
partner, nod, choose,
• There’s A Hole In The Bucket
hole, bucket, fix it, straw, cut it, axe, dull, sharpen, stone, wet it, water, carry

Repertoris

Bàsicament es treballaran les cançons que podrem trobar enregistrades al disc que duu el mateix títol de
l’espectacle (data prevista de publicació: Octubre de 2021), que són un total de 14 temes. A més, hi ha un
material addicional que inclou 17 cançons més. Alguna d’elles s’incorporarà als repertoris de l’espectacle, i
hi ha el projecte d’incorporar-les en enregistraments d’àudio i de vídeo com a tallers a les escoles i per
oferir-los també com a material complementari. Oferim la possibilitat que les escoles que contractin
l’espectacle podran fer fins a tres demandes específiques de peces que seran al repertori.
BÀSIQUES
1.—
Splish splash in the bath
2.—
The wheels on the bus
3.—
Reach up high
4.—
London Bridge
5.—
We’re going to the zoo
6.—
Hokey-Tokey
7.—
Alice the camel
8.—
We’re going on a lion hunt
9.—
Jump Jim Joe
10.— A-tisket A-tasket
11.— (There’s a ) Hole in the Bucket
12.— Monkey see and monkey do
13.— Five little monkeys
14.— Hello nice day

ADDICIONALS
A.— How Much Is That Doggie…
B.— Aunt Rhody
C.—
The Worm Song
D.— One Potato (One Banana)
E.—
Twinkle Twinkle
F.—
Slippery Fish (Fish—Octopuss)
G.— Looby Loo
H.— Head, Shoulders
I.—
I Hear Thunder
J.—
Incy Wincy Spider
K.—
There Was An Old Lady Who Swallowed…
L.—
She’ll Be Coming Round The Mountain
M.— Banana Boat Song
N.— On Top Of Spaguetti
O.— Dream A Litlle Dream Of Me
P.—
Little Princess
Q.— Dragon Fire Through The Mouth

ELEMENTARY: Repertori bàsic
COUNTING SONGS:
PARTS DEL COS:
TRANSPORTS:
ANIMALS:

10, 13 i D
1, 3, 6, 12 i G
2, 4
4, 7, 8, 12, 13, J i Q

INTERMEDIATE: Repertori bàsic
PARTS DEL COS:
ACCIONS DEL COS:
ANIMALS:
MENJARS:

1, 3, 6, 12 i H
1, 3 i 9
7, 8, 12, 13, C, J, K i Q
MiN

Activitats prèvies
DANSES:
•
•
•

ELEMENTARY COUNTING SONGS
Aprendre alguna de les danses o jocs de moviment amb números.
ELEMENTARY + INTERMEDIATE PARTS DEL COS
Aprendre alguna de les danses en les que puguem treballar les denominacions de parts del cos.
INTERMEDIATE ACCIONS AMB EL COS
Aprendre alguna de les danses en les que puguem treballar les accions amb del cos.

CANÇONS
•
•
•

ELEMENTARY MITJANS DE TRANSPORT
Aprendre alguna de les cançons en les que puguem treballar diferents mitjans de transport.
ELEMENTARY + INTERMEDIATE ANIMALS
Aprendre alguna de les cançons en les que puguem treballar animals.
INTERMEDIATE MENJAR
Aprendre alguna de les cançons en les que puguem treballar noms de plats de menjar i
d’ingredients.

Activitats posteriors
•
•
•
•
•

Aprendre a cantar les cançons: la lletra, la melodia i el gest
Aprendre a ballar les danses: lletra, melodia i moviments.
Explicar (en català i en anglès) la història de la cacera del lleó o la del camell que era un cavall.
Il·lustrar les històries. En petits grups, cada grup dibuixa i escriu una part de la història.
Buscar altres danses o cançons similars en català o en altres llengües.

Altres propostes
•
•
•

Fer recerca sobre d’altres cançons d’en Rah-mon Roma en altres llengües: africanes, franceses,
italianes, russes, portugueses, castellanes, finlandeses…
Fer recerca sobre en Werens, artista plàstic de Sabadell, i descobrir projectes que ha compartit amb
escoles.
Enregistrar alguna cançó i/o videoclip amb en Rah-mon Roma (veure proposta addicional).

Recursos
Webs
• www.rah-mon.cat
• www.werens.com
• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs
• https://www.cambridgeenglish.org/learningenglish/parents-and-children/activities-forchildren/sing-and-learn/
• http://www.isabelperez.com/songs.htm
• ...
Enregistraments / Cançoners

•

ROMA, Rah-mon i PINYOT, Lluís. É Wò Àfrika / Vine
a l’Àfrica. CD, CK Music. Llibre: Edicions Raima. Moià,
1995. EXHAURIT. Podeu trobar-lo a biblioteques i a
l’Spotify.
• Rah-mon Roma i Els Dials. Ràdio Europa. Temps
Record TR1456-GE14. Catalan Version i Spanish Version.
Amb play-backs.
• Rah-mon Roma. REACH UP HIGH. El llibre/disc de
l’espectacle. En preparació. Data prevista de publicació, octubre de 2021.

Proposta addicional
Vols que en Rah-mon vingui a gravar una cançó amb vosaltres a l’escola?
Voleu fer un videoclip cantant alguna d’aquestes cançons?
Tindreu un material per seguir recordant les cançons a casa i a l’escola amb vosaltres com a protagonistes!
Consulteu les condicions: espai, accions prèvies, número d’infants recomanat, tarifes, hores de dedicació…

REACH UP HIGH Fitxa artística de l’espectacle
PRODUCCIÓ
Recull, adaptacions i materials, Rah-mon Roma
Supervisió pedagògica, Carme Flores
English coach, William Andrew Bromsberg
Enregistraments, Oriol Casas (iol.cat) a l’Estudi Creueta (SBD)
Bateria i producció musical, Oriol Casas
Veus, Valèria Núñez, Àgata Roma i Inna Visa
Baix elèctric i contrabaix, Abraham Creus
Guitarra elèctrica, Arnau Berenguer
Veus, cors i guitarres, Rah-mon Roma
ESPECTACLE
Disseny de vestuari, Gemma Aguilar
Grafisme i il·lustracions, Werens
Estructura, Agustí Caixach
Producció d’àudios, Oriol Casas
Fotografies, Quim Moya Violeta Palazón.
Video, Violeta Palazón
Veu, guitarra, so, accions i conducció,
Rah-mon Roma
Direcció, Col·lectiva

Rah-mon Roma
En Rah-mon Roma és cantant-animador
infantil i rondallaire.
Va començar a carregar-se la guitarra a
l’esquena a una edat molt tendra, i es va
entestar a trepitjar els escenaris a voltants
del 1984. Al 1990 va esdevenir cantant
animador
infantil
i
rondallaire
professional. Des de llavors, se n’ha fet un
2017. En Rah-mon davant un mural de Banksy. El mural —al·ludint Basquiat— va aparèixer en una
fart —més de 5.000 actuacions—, i mai no se
paret exterior del Museu Barbican de London, uns dies abans que s’hi inaugurés la major retrospectiva de Jean-Michel Basquiat.
n’ha cansat. Lluita aferrissadament per
establir una comunicació directa i honesta amb el públic, sense oblidar-se d’oferir el que li toca: un espectacle
polit, seriós i lúdic alhora, amb qualitat musical i pedagògica, atractiu i dinàmic, tendre i esbojarrat.
Llicenciat en Filologia Catalana (UAB). Mestratge en Música Tradicional (Aula de Música Tradicional de la
Generalitat de Catalunya). Postgrau: Dansa i Art en l'ensenyament (UAB).
Experiència com a docent: Tallers de Llengua al CEIP Ribatallada de Sabadell (6a hora a 3r, 4t 5è i 6è durant
85-86). Docent en cursos d'escoles de lleure (Aula d'Esplai del Vallès, Fund Pere Tarrés, Movibaix...). Professor
a la FPCEE Blanquerna amb dues assignatures: Dansa popular i tradicional i Recursos artístics per a l'escola
(1997-2002). Escoles d'estiu del Vallès Occidental, del Penedès i Blanquerna en diferents edicions.
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