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Una llegenda és una narració, oral o escrita, d'aparença més o menys històrica, 

farcida d’elements imaginaris o  mitològics que fan referència a llocs coneguts i  

personatges populars de la cultura. 

La proposta didàctica d’aquest material és familiaritzar els infants amb aquest món 

fantàstic de les llegendes i ensenyar-los a estimar-lo, apropant-los a la nostra 

llengua, els nostres personatges mítics, els nostres coverbos, cançons, refranys, 

expressions,... que omplen i construeixen la nostra identitat.  

Trobareu diverses activitats, dirigides als alumnes d’educació primària, per poder 

treballar el que heu vist a l’espectacle de LLEGENDÀRIA. 

Esperam que vos serveixi per a iniciar un llarg viatge a través de la nostra tradició.  

Cordialment, 

 

ESTUDI ZERO TEATRE  
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Na Xerga i Na Xuma preparen la festa grossa de les bruixes i els bruixots que se 

celebra el dia del SOLSTICI D’ESTIU de cada any. Saps què passa aquest dia? 

 

 Marca la resposta correcta: 

o  És el dia que té la nit més curta de l'any i comença l’estiu. 

o És el dia que té la nit més llarga de l’any i comença l’hivern. 

 

 L'any es divideix en quatre estacions:  

 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

 Escriu una característica de cada una:  

 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 
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Els equinoccis són aquells dies de l'any en què el dia i la nit tenen la 
mateixa durada. Això passa, aproximadament, el 23 de setembre i el 
20 de març.  

Els solsticis són aquells dies de l'any en què la diferència entre la 
durada del dia i de la nit és màxima. Això passa, aproximadament, el 
21 de juny i el 22 de setembre.  

O sigui que la seva festa serà dia  _______ del mes de ___________. 

 

 Quina és la causa de que el dia a l’estiu sigui més llarg que a l’hivern? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Quina és la raó de que a l’hivern faci més fred que a l’estiu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Per què quan aquí és estiu a Argentina és hivern? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Per què la duració del dia i la nit són diferents en funció del lloc del Planeta? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Hi ha llocs on celebren el Solstici d’estiu fent foguerons o es 

banyen a la mar o tiren coets...  Explica com es celebra aquesta 

nit a on tu vius o a un lloc que coneguis: 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Les nostres bruixes han d’aconseguir els set estrabums, que són 

elements màgics necessaris per a  la festa. Per això han de 

consultar els seus llibres. Pots ajudar-les escrivint quins són? 
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El primer estrabum, CABELL DE GEGANT, l’aconseguiran al Puig de 

s’Alcadena, muntanya màgica que es troba al terme d’Alaró i on, cada 

dissabte, les bruixes fan festa, volen i fan jutipiris fins que surt el sol. 

Omple de colors aquest mandala que Na Xerga i Na Xuma varen 

dibuixar per a tu, un vespre a la llum de la lluna i tendràs la sensació 

de volar amb elles. 
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El segon estrabum és ESCATA DE SIRENA, ésser mitològic que té cos de dona i 

cua de peix. Alguns creuen que les sirenes eren fades aquàtiques que podien 

concedir un desig o curar una malaltia. 

 Quins són els teus desitjos?  Què  demanaries tu?  

 Completa el   cal·ligrama.  
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El tercer estrabum és CAGALLÓ DE RATAPINYADA, animal que, segons la 

llegenda, salvà el rei En Jaume, per això es troba damunt de l'escut de la ciutat 

de Palma. Vols aprendre com són? 

 

La ratapinyada es diferencia fàcilment de tota la resta d’animals.  

És l’únic mamífer volador i, a més a més, és crepuscular i nocturn.  

Les seves ales estan formades per una membrana de pell que tenen entre els 

dits i el cos.  

 

 

Escriu els noms de les parts del cos al lloc corresponent: 

 

Avantbraç  –  ungla  -  dits  –  patagi  –  pota  –  peu  –  cua  –  ull  -  nas  -  boca 
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Completa el text següent amb les paraules que falten:  

Ales – cua – pèl – avantbraç – orelles – cos – dits – cap – patagi – ulls 

 

 Les extremitats davanteres de la ratapinyada (braços) es van 

transformant en  ____________________  fa milions d’anys. 

 L’________________ i els__________________, que són molt llargs, 

estan units pel ______________________, que és una membrana de pell 

delicada que arriba fins a la   ________________________ . 

 El __________________ de la ratapinyada està recobert de 

_________________ suau. 

 Al _____________________  tenen un parell d’_____________________ 

que els ajuden a captar millor els sons. En canvi, els _________________ 

són petits i poc útils. 

 

La ratapinyada utilitza sistemes d’ecolocalització per caçar les seves 

preses. Emet uns sons que quasi no podem sentir i amb l’eco que resona 

es fan una imatge de tot el que l’envolta, insectes en vol inclosos. 

Cada nit menja uns 700 insectes i pot arribar a viure uns 25 anys.  

 

Quina quantitat d’insectes pot arribar a menjar al llarg de tota la 

seva vida? 
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Vols tenir la teva pròpia ratapinyada???  

 

 

 

 

 

 

 

 

Idò només necessites: 

- Estisores. 
- Cola  
- Un rodet de cartó. 

 

Pas a Pas: 

1. Imprimir la plantilla. 

2. Retallar les peces. 

3. Enganxar la peça rectangular al voltant del rodet de paper higiènic.  

4. Enganxar el cap a la part davantera del tub. 

5. Aferrar les ales en la part de darrera de manera que pareixi que està 

volant.  

6. Aferrar els peus fins el fons del rodet. 
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El quart estrabum és un brot de RUDA, planta silvestre que també es cultiva 

per les seves característiques medicinals i aromàtiques. 

 

Amb un poquet de ruda, un escarabat, un ull de granot i una ribella 
d’aigua de safareig les bruixes han fet una sopa de lletres on couen 14 
paraules llegendàries. A veure si les trobes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I D R A C X C A S T E L L    

     V X H B O I E T S      

   G S S I C O M T E R Q F A    

  O E K M U S S O L S V T A V U   

 T V G O M R M L I R Z L P D O U I  

 P Q A U I B T J I R E T N A C N E  

 S K N R O S E R T E E A S D F J K  

  I T V B N T D I M O N I L M N   

   C F V G T R E C A V A L L    
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El cinquè estrabum és una PEDRA, ni gran ni petita, ni fosca ni clara, ni llisa ni 

rugosa, és la Pedra Màgica. A les bruixes els hi agrada molt cantar i jugar. Vols 

jugar al seu joc de pedres preferit, el de LES TRES PEDRETES? 

Els infants es col·loquen en rotllo. Mentre tots canten la cançoneta 

marcant molt accentuadament el ritme, el que fa de cap assenyala o 

toca, un per un, cada infant del rotllo. L'infant a qui correspon la darrera 

síl·laba queda salvat o escollit. 

 

Tres pedretes hi ha al carrer,  

jo les sé comptar molt bé,   

de color de xocolata:  

un, dos, tres, quatre,   

cinc, sis,  set, vuít, nou.   

Passarem pel carrer Nou,   

trobarem pintor i pintora   

que en pintaven Sant Joan;   

ves-te'n tu, que ets la/el més gran." 

 

Anomena altres jocs de pedres que coneguis: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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El sisè estrabum és TERRA, terra de les nostres muntanyes, de la que varen 

trepitjar els gegants, el cavall del rei En Jaume, la bruixa Joana i tots els 

personatges de les nostres llegendes caminant per: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M     T    

 G  L   Z     

       M    

           

  A     R   G 

           

  E  X       

        R   

           

  A L C A D E N A  

     L      

     F   A   

           

     B      

       L’    

P  I   A J   
 

 

           

           

       E       
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El setè estrabum és CUA DE DRAGÓ, element fonamental per fer encanteris 

juntament amb  paraules màgiques. 

Inventa paraules màgiques amb el següent abecedari i digués per a 

quin encanteri servirien: 

 

 

 

 Per fer que hi hagi boira  

 

 Per  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 Per  _________________________________________________________________ 
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A les bruixes les hi encanta la cuina i sempre fan noves receptes. 

Ens han deixat aquesta per a fer graneres, tasta-les a veure si són 

menjadores!!!! 

Necessitam: 

- Bastonets de pa. 
- Formatge en tallades  
- Fulles de ceba tendra 

Elaboració: 

La recepta consisteix en preparar unes senzilles graneres tallant les tallades de 
formatge (si volem també en podem fer servir de cuixot dolç) però sense acabar de 
tallar-les del tot perquè les tires no quedin separades. 

Quan hagis fet els talls has d’anar enrodillant la tallada de formatge o cuixot al 
voltant del bastonet de pa i, perquè no es desfaci, la fermarem amb un fil fet de 
fulla de ceba tendra que també haurem tallat prèviament. 

Quin aperitiu més bo!!!!!!! 

 

 


