
ENS INVENTEM UN CONCERT  
Concert de primavera- Escola Splai 2013 

 
 
P3 -EL FOC 
- El món que coneixem és ple d’invents!!! 
-Campanes! cadires!, - vestits, sabates, - rellotges, ulleres, 
 -bombetes, telèfons, - ordinadors, cotxes, - vaixells.... 
-Para! Para! No acabarem mai! 
 
Però no sempre va ser així! 
L’homo i la dona sapiens, en els primers temps, fa 200.000 anys 
només comptaven amb les seves dents, els peus, les ungles i les mans. 
Procuraven sobreviure entre els animals, refugiant-se en coves i altres amagatalls 
 
-Sabeu quin va ser un dels seus primers invents? 
Aprendre a fer foc, un foc ben roent 
-Amb el foc i els seus vestits de pells van deixar de passar fred. 
-Podien fondre els metalls i fabricar eines de tall 
- Podien fer-se llum quan el sol i la lluna desapareixia 
Amb vosaltres, els nens i nenes de P3 que us cantaran Foc joliu 
 
 
P4-LA CASETA 
Anaven d’aquí cap allà i paraven o volien descansar. 
I quan se’ls girava mal temps si no trobaven refugi, 
 es mullaven de cap a peus, de dalt a baix 
 
És per aquesta raó que van decidir,  
amb fang, pedres i branques, 
cabanes, cases i altres aixoplugs construir. 
 
Quin invent! Ja estaven a resguard de la pluja i el vent! 
Amb vosaltres, els nens i nenes de P4 que us cantaran La caseta 
 
 
 
P5-LES RECEPTES DE CUINA 
Mira’ls ! Que bé! Dins de casa calentets! 
Ja han fet la collita: Fruites, hortalisses, cereals, llegums, verdures ... 
Ja han tornat de la cacera: conills, cérvols, cabres, ànecs, perdius, guineus.. 
Amb l’argila i al foc  plates i olles de terrissa han fabricat 
Tenen gana. Qui haurà cuinat? Què soparan avui?   
 

- Sopa de civada amb pastanagues, api i cigrons 
- Conill rostit amb farigola 
- Fruita del temps 

I..... un tortell 
 

Amb vosaltres, els nens i nenes de P5  que us cantaran El tortell 
 
 
 
 
 



LA PINTURA .. LES PINTURES RUPESTRES I ALTRES PINTO RS 
Abans que homes i dones comencessin  a fer cases  
es refugiaven com podien en coves  i abrics. 
I quan tenien estones lliures decoraven les roques amb els amics. 
 
Escenes de caça pintaven amb terres de molts colors 
Balls rituals representaven i animals de grans dimensions. 
 
Amb pigments  i greixos van fabricar pintures  
Brotxes i pinzells, amb pals i uns quants pèls. 
La pintura ... quin invent! 
 
Aquesta afició per la pintura fins avui en dia ha arribat 
i les obres de grans artistes ens ha permès contemplar. 
 
Aquest curs, els nens i nenes d’educació infantil de l’escola l’Splai,  han estudiat 
Joan Miró i per tots vosaltres cantaran aquesta cançó. JOAN MIRÓ  
 
 
1r-ELS INSTRUMENTS MUSICALS 
Els orígens de la música no estan del tot clars 
però també a la prehistòria els hem d’anar a cercar. 
Diuen que la veu humana va ser el primer instrument. 
Els primitius, melodies inventaven per fer màgia i espantar els mals pensaments 
per  comunicar-se i expressar els  seus sentiments. 
 
I el ritme?   
El ritme, el tenien dins seu, dins del cor que els bategava,   
en el vaivé dels seus braços i peus.  
Però encara en volien més i es van posar a inventar  
a inventar....els instruments musicals. 
 
Amb ossos i canyes flautes i brunzidors van fer. 
Les cordes tibades de l’arc de caça feien sonar   
i posant-les a les closques de les tortugues, les arpes van inventar. 
Escoltem la cançó: La fira del mestre Andreu. Allà trobareu el que voldreu. 
 
 
CI- STAND BY ME (amb un instrument a la mà) 
 
- No hi ha manera ! No me’n surto 
Ho he de tornar a provar. No va així! 
No em sona bé. Aaaah Necessito ajuda! 
 
- Don't worry ! 
Sometimes, inventors need a muse, in other words, someone to inspire them. Because if 
we invent together is even more fun. 
 
For that reason, now it's time for an English song: "Stand by me" 
 
 
 
 
 
 
 



2n-LES LLETRES 
L’home cantava, ballava, pintava i .... parlava. 
I d’allò que deia, testimoni  volia deixar  
Quan feia negocis per escrit ho volia registrar. 
 
A l’Orient Mitjà, dibuixos i marques,  
en boles i tauletes de fang, els arqueòlegs van trobar. 
I es calcula  que tenen.. més de 5000 anys. 
 
AMB L’ESCRIPTURA ES COMENÇA  ...LA HISTÒRIA 
 
A l’Egipte, dins les piràmides troben els  jeroglífics. 
En saben desxifrar alguns i es sap que representen idees i sons. 
Això no té aturador, alfabets i llengües es reparteixen pel món. 
Amb vosaltres, els nens i nenes de 2n amb  Les lletres 
 
 
3r-EL RAP DE LES TAULES DE MULTIPLICAR 
Les matemàtiques són tant antigues com l’escriptura  
O potser... encara més! 
El pas del temps des d’antic s’ha volgut cronometrar 
mirant el cel i els astres observant. 
S’han mesurat distàncies i  terres.  
S’han comptat criatures i riqueses. 
S’han fet intercanvis, calculant i valorant 
I cada descobriment matemàtic un bon un invent ha suposat. 
 
Pitàgores, un científic i matemàtic grec  
fa més de 2000 anys les taules de multiplicar inventa 
ja no cal comptar amb els dits,  
i això un gran avanç representa. 
Amb vosaltres, els nens i nenes de 3r amb  El rap de les taules de multiplicar 
 
 

CM- YOU’VE GOT A FRIEND IN ME (amb un àbac a la mà) 
 
- Aquesta boleta aquí, aquesta boleta allà! Quan acabaré aquesta màquina de calcular 
Oh no! Se m’han acabat les boletes.  
 
- Don't stress yourself ! 
Inventing is really a tough road ! An inventor always need the help of his or her friends. 
That's why 3rd and 4th grade students are ready to sing: "You've got a friend in me". 
 
4t-LA CANÇÓ DELS OFICIS 
Des de ben antic homes i dones manipulant materials  
més d’un invent han aconseguit desenvolupar. 
Teixidors i filadores  inventen telers i robes de qualitats diferents. 
Els terrisseries s’imaginen torns, materials i recipients 
Fusters i ferrers, pescadors i navegants, remeieres i mestres...  
Cadascú deixa el seu gra de sorra.  
Plegats  moltes idees engendren  
Són enginys  que el temps no esborra. 
Són ensenyances que, passant d’uns als altres, 
...dia a dia ... milloren 
Amb vosaltres, els nens i nenes de 4t amb La cançó dels oficis 
 



5è-LA CAPSA TONTA 
L’Edat moderna, diuen, és el temps dels grans invents. 
Els científics fan anar una pila de  dades, 
es disposa ja de molts coneixements. 
Qui pot, posa en funcionament els seus talents  
Els pensaments es belluguen. 
Per la ciència és una època daurada. 
Termòmetres i telescopis, microscopis i submarins 
la màquina de vapor, la màquina de retratar, 
 el telèfon, l’electricitat, els rajos X, el cinema... 
És un no acabar! Tot un poema! 
 

Nosaltres, ara,  us volem parlar del televisor 
No hi ha casa en que falti aquest receptor d’imatges. 
Per la seva pantalla podem veure desfilar  
esportistes i polítics, animadors i cantants. 
Ens sorprèn amb els seus muntatges 
i ens fa comentar els seus programes entre el veïnatge. 
 

És una caixa tonta o amb seny? 
Que t’estiguis a la vora, ella sempre pretén. 
i aconseguir alts índex d’audiència  
sigui amb bones o amb males influències. 
Però ara, amb l’ordinador ... li ha sortit... bona competència 
Escolteu als nens i nenes de 5è, Us cantaran La capsa tonta amb anuncis i tot,  
 
CS- BAD DAY (amb una revista a la mà) 
 
- Oh quin índex d’audiències tan horrorós! Segur que d’aquesta ens tanquen el 
programa.   Què faré? 
 
-Cheer up ! I really like watching television and the audience is very important for a 
television programme. But sometimes the system goes on the blink and the whole thing 
turns out wrong. 
5th and 6th grade children will show you what to do if you have "A bad day" 
 
6è-EL ROCK DEL RELLOTGE 
El vostre temps hem fet servir.  
Us hem volgut distreure i entretenir 
 amb les nostres històries i cançons.  
No us podem aturar l’hora. 
El sol ens marca amb llums i ombres 
cada dia el seu trajecte. 
 
Alegrem-nos d’estar junts! 
I aplaudim aquest invent tan antic 
de tantes maneres construït: 
amb sorra, amb aigua, amb vent. 
 
Que sonin les campanes! Us volem cantar el Rock del rellotge 
 
 
 
 
 
 



 
CANT COMÚ: SI YO TUVIERA UNA ESCOBA  
Aquest concert està arribant  a la seva fi i esperem que us hagi agradat. 
Us volem convidem a cantar una cançó una mica passada de moda, però que els 
fets d’aquests últims temps ens fa recordar: Si yo tuviera una escoba. 
Una escoba... invent primitiu , eina de neteja que permet treure la brutícia. 
 
Tan de bo aquest primitiu i senzill invent pogués treure’ns de sobre 
 la brutícia ètica i social que ens envolta actualment: 

La corrupció desmesurada de molts polítics i governants. 
 La impunitat de poderosos i adinerats. 
I sobretot la falta de sensibilitat política envers els problemes de la gent del 
carrer que pateix més la crisis. 
PROU RETALLADES!!   
SOCIETAT DEL BENESTAR PER A TOTHOM!! 


