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PROPOSTES PEDAGÒGIQUES

Abans de venir a veure l’espectacle

Proposem un seguit de preguntes que poden ser útils per a que els alumnes entrin en matèria
abans de veure i escoltar Kei-Kei !:

-Quins instruments de música coneixes ?
- Saps tocar algun instrument musical ? Coneixes algú que en toqui algun ? Còm sona ?
- Quan sents música, què t’agrada fer ? Ballar ? Cantar ? Dibuixar ? Escoltar ? Estudiar ?
- Quina és la teva música o cançó preferida ?
- T’has adonat de que de músiques n’hi de moltes maneres ? Sabries dir quines de les músiques
que escoltes son: tranquil.les, esbojarrades, tristes, alegres, màgiques, balladores, espantadores,
divertides, avorrides, cantadores, difícils, verdes, vermelles, grogues, blanques...?

Durant la representació

- Centrar l’atenció en l’aspecte sociològic del fet d’interpretar música en companyia d’altres: no
és el mateix tocar un instrument tot sòl que fer-ho amb algú altre: cal saber escoltar l’altre per
a establir un diàleg musical. Fixar-se be en aquest aspecte quan es fan servir objectes com si
fossin instruments de veritat.

- Apareixeran uns personatges insòlits: fixeu-vos be còm són i còm es diuen.

- Fixar-se en els diferents tipus de música que es toquen en cada moment de l’obra, i quins
personatges recolzen.

Després de veure l’espectacle

- Canviar la música d’una cançó conservant la lletra original. Es pot fer vàries vegades per acabar
fent-ho a l’inrevés, és a dir, canviant la lletra sense canviar la música. Aplicar-ho a la cançó “Kei-
Kei !” que s’haurà après durant l’obra.

- Utilitzar sons i fonemes per a crear ritmes. Prendre com a exemple la cantarella que ens ensenya
el Capità Ferradura per a traversar la selva...

- Intentar fer música amb l’ajuda d’objectes que per les seves característiques puguin emetre sons
(gots, fustes, pots...). Pensem amb les possibilitats musicals dels instruments que el cuiner
presenta al començament de l’espectacle.

- Recordar els diferents instruments que apareixen durant l’obra. Quins son i en quins moment
s’utilitzen ?

- Recordar les diferents transformacions del personatge mutant, l’Urpa, i quina mena de música
sonava en cadascuna d’elles.






















