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Objectiu 
 
Donar a conèixer en Santi als més petits d’una manera amena i divertida treballant alhora 
el concepte de la diversitat i la diferència. 
 
 
Us presentem un conjunt d’activitats per a treballar la cançó d’en Santi. Dins la cançó hi 
hem introduït alguns elements que permeten treballar la diversitat: 
 
 

• Signes senzills de la llengua de Signes Catalana.  
(Trobareu els signes a l’activitat: “ parlem amb les mans”) 

• La lletra que ens parla dels diferents estats d’ànim per introduir-nos a les emocions 
que ens serviran, més endavant, per parlar  de com ens sentim davant de la 
diversitat. 

• Amb la cançó també deixem la porta oberta a la possibilitat de poder treballar 
altres conceptes musicals. 

• La lletra de la cançó ja va explicant els moviments per ballar-la i pròximament 
trobareu una vídeo amb la coreografia penjat al bloc d’en Santi 

 
 
Aquesta cançó ha estat composada per Kiko Ujaque:  www.franciscoujaque.com 
 
 
 
 

Treballem la cançó 
Activitat 
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Activitat que evidencia que tots som diferents i únics, doncs cadascú té les seves 
preferències, en aquest cas, en relació a estils musicals diferents. 
 
 

Objectiu 
Reconèixer la mateixa cançó, tot i que l’estil musical sigui diferent. Fer evident que no tots 
tenim els mateixos gustos. 
 

Desenvolupament de l’activitat 
Quan ja es coneix la cançó original “Santi, un nou amic”, s’escolten dues versions diferents 
de la cançó sense lletra. (En aquest moment us presentem versió  original  musicada i la 
versió rock, però més endavant hi hauran més versions al bloc d’en Santi) 
 

P3  
S’agafa una cartolina d’un color i s’hi escriu el nom d’un dels estils musicals, es posa 
a una banda de la classe, s’escolta una versió: “a tothom que li hagi agradat que 
es posi al costat de la cartolina de color (...)” se’ls pregunta “Perquè us ha 
agradat?” Si no saben què dir, la mestra els ajudarà dient alguna de les 
característiques de l’estil.  

 
S’escolta un altre estil, es posa una altra cartolina  d’un altre color amb el nom d’un 
altre estil a l’altra banda de la classe. A qui li hagi agradat més aquest estil que es 
posi al costat de la cartolina de color.(...)(els que estaven a l’anterior poden canviar 
si aquest nou els ha agradat més). De nou es pregunta “perquè us ha agradat més 
aquest estil?” 

 
Parlar de les diferents característiques de cada estil. De que no n’hi ha de millors i 
pitjors sinó que a cadascú n’hi pot agradar un o un altre per motius de tota mena. 

 
P4 i P5  
La mateixa activitat que per P3 però les cartolines poden ser totes del mateix color, 
només amb el nom de l’estil musical. 

 

Durada de l’activitat 
30 minuts. 
 

Material que necessitem 
Cartolines de colors amb el nom dels diferents estils musicals i DVD amb les cançons. 
 

Apunts per a la reflexió 
A tots no ens agrada el mateix i això és divertit, a més, ens fa únics!  

Diferents estils, diferents gustos 
Activitat 
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