
BOIX EL BRUIXOT I LA CIUTAT DE MERAVELLA 

PROPOSTES PEDAGÒGIQUES 

 

Les tres ciutats. Ciutat Blava, Ciutat Roja i Ciutat Verda. 

El color de les ciutats 

S’ha triat aquests colors per representar les ciutats perquè són els tres colors bàsics de la 

llum, i la llum en aquesta història és molt important. 

Els nostres ulls capten aquests colors i després el nostre cervell ja s’encarrega de barrejar-

los. De la mateixa manera funcionen les pantalles de les nostres teles, ordinadors i 

telèfons mòbils, fan servir imatges amb mode RGB (Red Green Blue). 

Per aquesta raó de la barreja entre les ciutats sorgeix la ciutat de Meravella, que té tots 

els colors. 

 

 

Però compte! Els pigments, les pintures, no funcionen per aquestes normes. 

 

  



Activitat 1. El cub de colors 

Pintem cada cara del cub d’acord amb l’escena que representa: 

• Cara ciutat blava: només fem servir la gama dels blaus 

• Cara ciutat Roja: només fem servir la gama dels vermells 

• Cara ciutat Verda: només fem servir la gama dels verds  

• Cara Bosc: fem servir tots els colors 

• Cara Núvols: només fem servir gama de grisos 

• Cara Ciutat de Meravella fem servir tots els colors. 

 

 

Activitat 2. Les ulleres de colors 

Cada infant es construeix unes ulleres amb cartolina i li posa paper de cel·lofana, verd, blau, o 

vermell. 

Els infants comproven com canvia la realitat posant-se unes ulleres o unes altres. 

També es pot comprovar com en algunes imatges ja no es distingeixen els colors, juguem a veure 

qui encerta de quin color és realment un objecte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les capacitats de les ciutats 

Cada ciutat es distingeix per destacar-ne en alguna capacitat. 

Ciutat Blava és la ciutat de les paraules, dominen el llenguatge oral i escrit. El seu edifici més 

important és la biblioteca. 

Ciutat Roja és la ciutat dels esportistes, que saben com dominar i fer moure el seu cos, amb molta 

energia i molt força. 

Ciutat Verda és la ciutat de les matemàtiques, dominen els números i les xifres i saben calcular 

millor que ningú. 

Activitat 1. Jocs de paraules perquè som a Ciutat Blava 

• Paraules encadenades 

• El telèfon 

• “Culturín” 

• Paraules amb ritme 

 

Activitat 2. Jocs psicomotrius 

• Tocar i parar 

• 1, 2 3 pica paret 

• El mocador 

• Saltar a corda 

 

Activitat 3. Jocs matemàtics 

• Parxís/oca 

• Domino 

• La morra comunitària 

• Tetris / tangram  

 



Els infants de la cantata 

La Lola 
La Lola és una nena que viu a Ciutat Blava, la ciutat de les paraules, però ella no parla, no fa servir 

les paraules per comunicar-se. Està inspirada en les persones amb trastorns autistes, per això el 

blau és el seu color, ja que és amb el que s’identifica el dia mundial de la conscienciació del TEA 

(Trastorn de l’Espectre Autista). 

 

El Xavier 
El Xavier és un nen amb dificultats de desplaçament que viu a Ciutat Roja, la ciutat dels 

esportistes, una ciutat que sempre va de pressa. La música del Xavier aconsegueix baixar l’estrès, 

aconsegueix que la gent s’aturi i es calmi. 

 

La Flora  
La Flora viu a Ciutat Verda, i malgrat que no en sap de números, de lògica, si que és molt empàtica, 

i li agrada expressar les emocions. Està inspirada en persones amb síndrome de Down. La Flora, al 

igual que el color verd, representa l’esperança i l’alegria de viure. 

 

 

Activitat 1. Jocs sense paraules 

• Pedra, paper o tisora 

• Mímica / El mirall 

• La reina del silenci 

• Memori 

 

Activitat 2. Jocs tranquils 

• Tocar i parar a càmera lenta 

• Anell pica pedrell 

• Massatges en cadena 

 

Activitat 3. Jocs per riure 

• Passejant junts 

• Fem ganyotes 

• Em pica aquí 


