
6é PrimàriaCANÇÓ

Estes festes de Nadal
les hem passades molt bé.
Ai, Pep!, ai, Pep!, les hem passades molt bé.

No havem pogut fer tonyetes
perquè no teníem rent.
Ai, Pep!, ai, Pep!, perquè no teníem rent.

Tot s’ho mengen els ricots
a la salut dels pobrets.
Ai, Pep!, ai, Pep!, a la salut dels pobrets.

Per a acabar-nos d’encendre
mos han pujat el lloguer.
Ai, Pep!, ai, Pep!, mos han pujat el lloguer.

Pista 3. Ai, Pep! (Gaianes i Planes) - Alimara
Del disc Per Nadal, torrons, Denes, 2014

Aquí venimos cantando
a la señora María,
que mos done l’asguilando,
més que siga una sardina.

A la run, run, a la run, run.
Figues i panses i apagueu la llum.

En el portal de Betlem
hi ha llonganisses penjades.
Agarreu el ganivet
i les farem a tallades.

Dones no tingueu perea
de pujar eixes escales,
i baixeu les faldes plenes
de penjolls de botifarres.

Estes festes de Nadal
un pollastre comprarem
amb el que mos han de donar
d’arreplegar els papers.

En el portal de betlem
diuen que hi ha teranyines
i estan els angelets
espolsant-les tots els dies.

En el portal de Betlem
un titot li deia a un pato:
-Ja voràs això qui ho paga.
Qui ho paga serem nosatros.

La Mare de Déu plorava
amb el Jesús al braç.
Sant Josep la consolava
treballant al seu costat.

Pista 5. A la run, run (Alcoi) - Grup de danses Carrascal d’Alcoi
Del disc L’asguilando. Cançons populars del Nadal alcoià, EGT, 1998

Done’m l’asguilando! Cançons populars del Nadal valencià
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Recobraments - 6é de Primària

Mil i un contes per a l’asguilando

Els pares de Carme, Nelo, Eugènia i Omar fa uns dies que es troben per a barallar la possibilitat de fer un acte amb 
la colla de l’asguilando que demostre la força de la gent, la seua valentia davant les adversitats. 

Roser, Irina, Mohamed i Manel saben que la família de Sara, una xica que viu al seu edifici, està amenaçada pels 
jutjats perquè els bancs la volen tirar del seu pis en no poder fer front a la hipoteca. Als quatre els sembla una 
autèntica injustícia que deixen una família sense vivenda, sense tindre en compte totes les lletres ja avançades, 
sense que li donen ni un clau per tots els diners que ja du pagats, tot per culpa d’una situació econòmica que ella 
i els seus fills no han provocat i que l’ha abocada a l’atur i a haver de demanar caritat per a poder sobreviure entre 
treball i treball temporal.

Estan ben decidits i entre els quatre han organitzat la colla per a quan vinguen a desallotjar-la oferir resistència 
conjuntament. 

El mateix 24 de desembre de matí la policia arriba al pis de Sara, però no pot passar del portal de l’edifici. Tota la 
colla de l’asguilando, convocats per Roser, Irina, Manel i Mohamed, i molts més veïns s’han reunit a la porta de 
l’edifici. Protagonitzen un acte de protesta pacífica que aconsegueix evitar el desnonament de la família de Sara. 
Després de tot un matí de tensió i resistència a l’autoritat aconsegueixen el seu propòsit: almenys aquest Nadal 
Sara i els seus fills continuaran al seu pis. Ella no sap com agrair-ho. Quan ja ha marxat la policia i els funcionaris 
del jutjat obri les portes de sa casa amb les llàgrimes als ulls i el somriure a la boca. Emocions contrariades 
l’envaeixen de cap a peus, i s’abraça amb els de la colla.

―Gràcies, gràcies, gràcies... infinites gràcies –repeteix Sara una i mil vegades.



6é PrimàriaCONTE Mil i un contes per a l’asguilando

Els xiquets, que hui ja no tenen escola, han observat aquell acte de solidaritat com a espectadors a la primera 
fila. Orgullosos dels seus pares, Carme, Nelo, Eugènia i Omar, han acudit a la porta de ca Sara en veure marxar els 
furgons policials. Tot són somriures i abraçades sinceres de companyonia i amistat.

―Uf! Quins nervis! –diu Eugènia. 
―Sí! Ha estat ben emocionant! –afig Omar.
―Per un moment pensava que no ho aconseguirien –comenta Nelo.
―Com pots dir això? Si ton pare estava més decidit que ningú? –li respon Carme.
―Ja, ell és molt fort i valent! Sobretot des que ha obert el taller; cada dia ho sembla més, amb més capacitat de 
lluitar. Està més decidit que mai que les coses no siguen sempre igual –diu Nelo.
―Ui! No ho sé! A mi, se m’ha posat un mal de panxa! Què vol dir amb allò que no siguen sempre igual? –pregunta 
Eugènia que no ho acaba d’entendre.
―No ho sé, si ho penses, han fet com el general Basset: resistir-se als ricots. Com és possible que tot continue 
igual que fa més de tres-cents anys malgrat estar al segle XXI? –es pregunta Nelo.
―Sí, la veritat és que resulta incomprensible que després de tot el que hem evolucionat encara continuen pujant-
nos els lloguers. Encara 'tot s’ho mengen els ricots a la salut del pobrets', com cantarem aquesta nit amb l’Ai Pep! 
–diu Carme.
―Sí, però encara que no puguem fer tonyetes perquè no tenim rent igualment ens ho passarem bé! –afig Nelo.
―Ja ho crec, millor que ara segur, perquè jo no em trobe gens bé, em fa molt de mal la panxa –diu Eugènia.
―Vols que t’acompanyem a ca Aitana? –li diu Nelo.
―A ca Aitana? A què? –pregunta Eugènia.
―No has anat mai que et toquen la panxa? –pregunta Carme.
―Que em toquen la panxa? No –contesta Eugènia.
―Vinga, anem-hi! És molt amiga de ma mare i segur que ens obrirà, a més tu la coneixes: l’any passat també 
vingué amb nosaltres a cantar l’asguilando –li explica Nelo mentre baixen les escales tots quatre.
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Aitana viu a tres passes del seu edifici i de seguida els obri la porta. Sembla que ja sap a què vénen i fa seure la 
xiqueta en una cadireta en una habitació que té a sa casa mentre que els xiquets esperen a l’entrada. Es frega les 
mans abans de tocar-la.

―Deixa’m que m’escalfe una miqueta les mans,  que hui fa bastant fred.

Eugènia la mira un poc esglaiada mentre l’observa en silenci. S’ha deixat dur per la confiança que té amb Nelo, però 
no les té totes.

―No et preocupes, ja veuràs com de seguida estaràs bé –li diu Aitana com si fóra capaç de llegir els seus 
pensaments.
Primer li posa la mà sobre la samarreta sense tocar-la directament.
―Estic freda? 
―No –respon Eugènia.
―D’acord, puja’t la samarreta.

Aitana li posa la mà sobre la panxa, els dits encarats cap a la part superior de l’estómac, cap a les costelles, i es 
queda així uns instants. Després comença a fer moviments suaus, unes fregues lleugeres, de dalt cap a baix, del 
centre cap a una i altra vora de l’estómac. Eugènia l’observa sense perdre detall. Es para de nou i ara tanca els ulls 
i mentre continua tocant-la murmura unes paraules incomprensibles. Cada vegada la mà i els dits es desplacen 
amb més suavitat. Eugènia es deixa dur i tanca els ulls. 

―Respira profundament –li diu de sobte.

Eugènia no sap si du allí sols dos minuts o deu, es com si el temps s’haguera parat. 
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―Inspira i aguanta l’aire un moment... expira, inspira... i expira, inspira... i expira.  

La toca de nou, ara amb una mica més de pressió; i de sobte li trau la mà de sota la samarreta i mira fixament 
Eugènia als ulls.

―Ara ja estàs millor, a que sí?
―Sí, la veritat és que sí –contesta Eugènia.
―Tenies un pilot de nervis a l’estómac –li explica Aitana.
―Ah! I com ho saps?
―Ui! Pot ser que algun dia t’ho puga ensenyar; capte una energia en tu que en té moltes, de possibilitats, però el 
camí de cadascú està per traçar.

Eugènia la mira un poc estranyada. No és la primera vegada que es troba davant d’alguns misteris una mica 
incomprensibles, però aquesta forma de parlar tan enigmàtica cap a ella la deixa parada.

En eixir de l’habitació li dóna les gràcies a Aitana, igualment Carme, Nelo i Omar també li ho agraeixen. 

―No cal, un plaer ajudar-vos –els respon Aitana.
―Vindràs esta nit a l’asguilando? –pregunta Nelo.
―Sí clar, i més amb la festa que fem tan bonica des de l’any passat amb les aixames i xameles. 
―Sí, i enguany mon pare i uns amics han anat a buscar un bon tronc per a encendre un foc que ens escalfe tota la 
nit quan acabem de passar per les cases del poble –explica Omar.
―Ah, sí? –pregunta Aitana.
―Sí, han pensat que així podrem escalfar-nos a la vora d’un bon foc mentre allarguem la festa.
―Molt bona idea i un ritual necessari. Els celtes cremaven un tronc durant les seues celebracions del solstici 
d’hivern, a Catalunya es cremava el tió i ací a València sempre buscàvem un bon capçal per a omplir la llar de llum 
i calor els dies de Nadal.
―Sempre que es fan focs en les festes d’hivern, era per a escalfar-se? –pregunta Omar que sempre està encuriosit 
per aquests costums.
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―Per a escalfar-se i perquè ancestralment es pensava que amb el foc podrien atraure la calor del sol que durant 
una època de l’any els abandonava: el foc és la representació del sol que junt amb l’aigua ens dóna la vida. Penseu 
que fa molt de temps que es repeteixen alguns costums que s’han arrossegat durant centenars d’anys i vénen de 
creences que es remunten a aquelles èpoques en què els homes i les dones ni sabien ni imaginaven que el món 
era redó, ni molt menys que la terra girava al voltant del sol.
―Clar! Ara ho entenc! –diu de seguida Omar.
―Bé, Aitana, no et molestem més –diu Nelo.
―Cap molèstia.
―Adéu i gràcies de nou –diu Eugènia que s’ha quedat embadalida per Aitana i per totes les coses que sap. 
―Adéu, fins a la nit.

La colla de l’asguilando emprén el seu passacarrer amb tota la xicalla que no para de fer xivarri emprant diferents 
instruments de percussió. Fins i tot hi ha qui porta corns i caragols de mar que fa sonar bufant com solen fer a la 
Marina. Els més menuts toquen els picaports i les anelles de les cases més velles i els timbres de les modernes.

Amb la colla de l’asguilando han vingut també tot el grup de danses en què ballen Carme i Roser, inclús la rondalla ha 
vingut vestida una miqueta a la manera tradicional. Aquest asguilando està resultant tan arrelat que ja ningú dubta 
que serà un costum que perdurarà. Més enllà de la vida moderna que sembla separar els veïnats, les associacions 
han fet seua la festa i tots esperen aquella vetlada de festa i companyonia per a eixir a cantar i ballar.

Agosarats i descarats reclamen l’asguilando ací i enllà. Decidits i convençuts per la seua victòria contra la injustícia 
social les paraules d’A la run, run els encoratgen per a reclamar igualtat en el seu cant, insisteixen que no tinguen 
perea de despenjar les llonganisses i botifarres, i sense vergonya ja expliquen que tant fa si al final no els donen 
més que figues i panses i apaguen la llum perquè no els unflen el cap a base d’asguilandos. Si això passa es 
compraran un pollastre amb el que hagen guanyat d’arreplegar i netejar. Sense complexos canten dient ben alt que 
saben que ells seran els qui acabaran pagant la festa. 



6é PrimàriaCONTE Mil i un contes per a l’asguilando

Però ara estan convençuts que les coses poden ser diferents. Que faran a tots saber que encara que siga a nosaltres 
els que ens vulguen fer pagar, ens defensarem si considerem que no és així com ha de ser. Aquella colla ha aprés 
que els valencians són agosarats i constants, i que la seua lluita per a recobrar els seus costums, per deixar clara 
la seua personalitat, no tindrà final, no s'acabarà mai.

A la vora d’un gran foc fan una rotllana, canten, ballen i dansen mentre torren tot l’embotit que han recollit i preparen 
la fruita seca i altres menjars. Una roda que recorda la de l’esfera solar i la que cada any fem al voltant del cicle del 
sol, al voltant del cicle que ens dóna la vida, el cicle de la natura, eixe que demana amb urgència que el recuperem 
per a fer una societat més arrelada, més conscient de la necessària germandat que s’ha de mantindre amb la 
natura i amb el nostre planeta perquè perdure la nostra existència.

Al voltant d’aquell foc tan simbòlic, amb aquelles cançons Carme, Nelo, Eugènia i Omar s’agafen de la mà i amb 
molts més es conjuren per a conservar l’essència del nostre asguilando, el més especial, el més singular, l’únic amb 
unes cançons que sols es canten per a un acapte que fa possible la generositat que ens caracteritza, que propicia 
la solidaritat.

Tots quatre es miren, semblen tan diferents però en el fons són tan semblants que saben que al voltant del 
recobrament de les seues tradicions sempre es podran trobar per a celebrar junts l’asguilando valencià. 
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Al llarg d’aquesta setmana a l’escola estem treballant el projecte Done’m l’asguilando, a través del qual volem 
recuperar un costum i tradició ben nostre que en el cas del folklore valencià ha originat cançons a posta com 
explicava Manuel Sanchis Guarner al Cançoneret Valencià de Nadal. 

Per a desenvolupar aquest projecte volem que l’alumnat faça partícip la seua família i és per això que vos demanem que 
contesteu aquestes senzilles preguntes. 

  Què és l’asguilando?

  Quan se solia fer? Per què?

  Alguna vegada n’han vist algun o n’han participat en algun? 

Nom i cognoms:



6é PrimàriaUBICACIÓ

A la run run és una nadala de la localitat d’Alcoi, vols descobrir més coses sobre aquesta localitat? Aquest poble de la Comunitat Valenciana 
és molt antic i important, a més a més tenen una de les festes més famoses de la Comunitat Valenciana, declarada d’Interés Turístic Interna-
cional: Moros i Cristians. I també, tenen unes festes nadalenques d’allò més interessants! Tenen un betlem que es diu Tirisiti i una calvacada 
de Reis superfamosa. Quantes coses hi ha a Alcoi, eh? Vols descobrir-les? Anem, acompanya els protagonistes de l’asguilando a saber més 
sobre la localitat d’Alcoi.

SITUACIÓ:
El primer que farem és situar-nos. Entra a google maps i busca la 
localitat d’Alcoi. Després, fes zoom i allunya fins a veure com queda 
situada Alcoi dins de la Comunitat Valenciana.

HISTÒRIA:
Investiguem sobre Alcoi. Les imatges següents són dos escuts 
d’Alcoi. Saps què és l’heràldica? És la ciència que estudia l'ús sis-
temàtic d'emblemes hereditaris plasmats sobre un escut d’armes, 
la seua composició i el seu significat. Utilitza aquesta ciència per a 
averiguar què volen dir els símbols presents en els escuts, a més a 
més, troba-hi les diferències i digues a què són degudes. Recorda 
que tens tota la informació a la web. Fes-ne recerca!

Nom i cognoms:
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Recordes que havíem parlat del Tirisiti i de la Cavalcada de Reis?  Busca informació i descriu aquestes dues manifestacions 
nadalenques de la localitat d’Alcoi.

TIRISITICAVALCADA DE REIS

Nom i cognoms:
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Com has escoltat en la nadala A la run, run d’Alcoi, uns dels aliments que demanen a la senyora Maria són les figues. A la Comunitat 
Valenciana hi ha un dolç típic i molt tradicional fet a base de figues. Es diu PANFÍGOL!!!

T’agradaria saber més sobre el panfígol? Utilitza la web per a fer una recerca d’informació d’aquest dolç típic valencià i 
contesta les següents preguntes:

En quin moment de l’any era i és costum menjar el panfígol?

Quin és l’origen del panfígol? Es feia a altres cultures?

A més de figues, quins ingredients cal utilitzar per a elaborar-lo?

A tots els llocs es diu igual, és a dir, pot tindre més noms?

Per a contestar les preguntes pots elaborar un document amb un 
processador de text o utilitzar la teua pròpia llibreta. Ànim!

Nom i cognoms:
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Ingredients: Elaboració:

Ja saps moltes coses del panfígol, ara continua investigant i elabora la recepta. Tin en compte totes les parts d’una recep-
ta, és a dir, títol, ingredients amb quantitats i elaboració. Pots trobar informació a aquestes webs:

  http://www.comarcarural.com/valencia/recetario/bizcochos/pastisdefiguesseques.htm 
  http://lacuinadecolometa.blogspot.com.es/2012/10/panfigo.html

TÍTOL:

Nom i cognoms:



6é PrimàriaRECEPTA

Omar, Nelo, Eugènia i Carme volen fer panfígol per a quan acaben de demanar l’asguilando. Han de comprar tots el ingredients. La 
recepta que ells faran és de la iaia de Nelo. Han de comprar 1 Kg de figues seques, 200 g d’ametlles i 100 g de sucre de canya, la resta 
dels ingredients ja els tenen. 

Primer, van a la botiga a veure quin preu tenen els productes i així calcular el que els costarà i per a poder demanar els diners als pares.
Els preus són els següents:

Fes els càlculs i ajuda als protagonistes del conte a traure el total dels diners que tindran que demanar als pares. Cadascun demanarà 
la seua part, es a dir, es repartiran el total a parts iguals.

Solució:

250 g 15€ 500 g 10€1 Kg 20€

Nom i cognoms:
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Aquestes festes pots fer un panfígol. Pots practicar aquest cap de setmana amb l’ajuda de la teua família. Agafa 
la recepta i intenta-ho! Quan estigues mans a l’obra, agafa una càmera o el mòbil i fes fotografies del procés i del 
moment de menjar-te’l. Porta les imatges a classe i així podràs incorporar-les a l’activitat final del teu projecte 
amb l’asguilando. Ànim, veuràs que bo!!!!!!

REFLEXIONA

  Com ha quedat l’experiència?

  Tots fan el panfígol de la mateixa forma o hi ha formes diferents de fer-lo?

Nom i cognoms:
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Hemos escuchado unos villancicos muy chulos, pero… hay uno muy alegre y animado. La letra cuenta lo bien que se lo han 
pasado en Navidad debido a todo lo que han conseguido en el aguilando. ¿Sabes de cuál te hablamos? Seguro que te has 
dado cuenta que empieza con un ritmo interpretado por un instrumento de percusión. Ahora sí, ¿verdad? Es  Ai Pep.

Vamos a construir un instrumento de percusión para acompañar el villancico e imitar el instrumento que da inicio a esta 
bonita melodía. ¡HAREMOS UNOS TAMBORES!

¿Cómo lo haremos?
1. Cortamos las bases de los botes con el abrelatas. Ten cuidaso, si no puedes, pide ayuda a tu profe.
2. Pintamos los botes de colores. Es el momento de utilizar la creatividad, pintalos como quieras: notas 
musicales, líneas, círculos…
3. Cortamos la punta de los globos, es decir, por donde soplamos para introducir el aire.
4. Con cuidado, estiramos los globos y los colocamos en una de las bases de los botes. ¡Ahora ya tene-
mos los parches de los tambores!
5. Ponemos una goma al parche para sujetarlo bien.
6. Con dos dedos de cada mano percutimos los tambores y… 

¡YA PODEMOS ACOMPAÑAR EL VILLANCICO!

Vamos a necesitar:
2 o 3 botes de lata de diferente tamaño
Un abrelatas
Globos de colores
Pinturas y pincel
Gomas de colores
Mucha creatividad

TALLER DE PERCUSIÓN

Nombre y apellidos:
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Escribe un breve texto explicando cómo has construido los tambores. Recuerda que es muy importante ordenar bien las 
ideas en el texto y utilizar bien los conectores temporales (primero, segundo, después, finalmente…).

Nombre y apellidos:
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La música són matemàtiques i les matemàtiques són música! Ho creus així? Ara realitzarem un exercicis de matemàtiques amb la par-
titura de l’asguilando A la run, run. Vinga, ànim!

PARTITURA

La partitura de la nadala d’asguilando té moltes notes, i cadascuna té una altura diferent al pentagrama. L’altura és una mesura de lon-
gitud, podem mesurar-la amb centímetres! 

Agafem un xilòfon i regle i mesurem la llargària de les làmines. Anota cada mesura obtinguda per a cada làmina o nota.

DO greu : …………….. cm RE: ……………… cm MI: ………………cm

FA: ……………… cm SOL: ……………. cm LA: ……………… cm

SI: ……………… cm DO agut: ………………. cm

Ara anota en la partitura el nombre de centímetres que té la làmina 
de cada nota.

Trobes alguna relació entre la llargària de les llàmines i l’altura de 
les notes?

Justifica la resposta.

Nom i cognoms:
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WORKING DIALOGUES

There is a new boy coming from another place. He speaks a different language but he is able to understand english. Would 
you like to introduce yourself and explain all about Asguilando?

What asguilando is?

What they use to wear?

What they use to eat?

Name and surnames:
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There is a new boy coming from another place. He speaks a different language but he is able to understand english. Would 
you like to introduce yourself and explain all about Asguilando?

After read the stories and listen to the songs, when do you think ASGUILANDO is celebrated? 

What do you need to wear for walking on the ASGUILANDO? 

Do you think people is having fun?

Why do you think so?

ANSWERING  

Name and surnames:
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La nadala d’asguilando Ai Pep porta un acompanyament molt rítmic i molt animat. Aprofitarem aquest acompanyament per 
passar-ho bé ballant la dansa que hem pensat. Hem dividit la dansa en dues parts: INTRODUCCIÓ i CANT, cadascuna amb 
uns moviments amb els peus marcant el pols de la cançó.

   INTRODUCCIÓ (Instrumental)

En aquesta secció, ens col·locarem ordenats a l’aula en diferents files, deixant un espai considerable per a poder ballar cómo-
dament. Farem una seqüència de 4 passos començant pel peu dret i acabant amb l’esquerre. Cal repetir la seqüència fins que 
acabe la introducció instrumental.

Nota: La secció final de la nadala té la mateixa estructura instrumental, així que repetirem la seqüència de la introducció.

   CANT

En aquesta secció, canviarem la seqüència de passos i quan vinga “Ai Pep” farem palmes. Les palmes les colpejarem cada ve-
gada en una part diferent del cos: mans, cap, cames, cul…

2 4
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PEU
ESQ.

PEU
ESQ.

PEU
ESQ.

PEU
DRET

PEU
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PEU
DRET
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DRET
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3
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Després de fer la tetúlia sobre el conte, és moment de fer un poquet de reflexió. Contesta aquestes qüestions i aprofita per a 
comentar-les a la teua classe.

  Al conte es viu una problemàtica social molt dura. Els protagonistes eviten un desnonament. Saps què és? Què et sembla?

  La valentia i la constància han aconseguit que la família de Sara puga passar el Nadals a sa casa. Creus que és important per a 
la vida ser valent i constant? En quines situacions series així? 

  El conte acaba amb una magnífica reflexió dels protagonistes. Raona-la. Creus que són importants les tradicions i no perdre el 
contacte amb els amics? T'agradaria fer alguna activitat, quan sigues gran, amb els companys que tens ara i  trobar-vos de nou?

Nom i cognoms:



6é PrimàriaINDUMENTÀRIA Nom i cognoms:

A les cançons d’asguilando de vegades es parla de vestir el Jesuset. S’anomenen peces de roba com gamboixet, 
caroteta, camisola, faldó...

Així és com abans es vestia els nadons. Però, saps quines són eixes peces de roba?

Gamboixet o gambuix, 
en altres llocs es diu cambuix 
(cast. capillo, cambuj): Cobricap 
de tela fina que portaven les dones 
i els infants de mamella; aque-
lles per subjectar-se els cabells, i 
aquests per tenir el cap dret. 

Pots decorar les peces de roba!



6é PrimàriaINDUMENTÀRIA Nom i cognoms:

Caroteta:  
Espècie de gorreta o de 
còfia que porten els xiquets 
de bolquers, feta de tela o 
de randa i més o menys 
adornada, que tapa les orelles 
i es lliga davall de la barba. 

En l’actualitat s’utilitza al 
món faller, per cobrir el cap 
als més menudets.



6é PrimàriaINDUMENTÀRIA Nom i cognoms:

Calcetes de bolquer: 
Calcetes amples de cotó, 
ris o perlé que es col·loquen 
damunt dels bolquers dels 
nadons.

A les nadales diu que  li por-
ten calcetes perquè al xiquet 
van a acurtar.



6é PrimàriaINDUMENTÀRIA Nom i cognoms:

Camisola (cast. camisita):
És una camisa menuda. Bolcar la 
criatura és posar-li la camisola, les 
calcetes.

Camiseta (cast. camiseta):
És la peça de vestit que es duu 
davall de la camisa i és més curta 
que aquesta.



6é PrimàriaINDUMENTÀRIA Nom i cognoms:

Faldó: 
És la part del bolquer 
que cobreix el cos des 
de la cintura cap avall. 
És la peça que va da-
munt de les calcetes. 



6é PrimàriaINDUMENTÀRIA Nom i cognoms:

Sabatetes: 
Calçat de cuir o de llana 
amb soleta de pell, que 
solen dur les criatures que 
encara no caminen per a 
tenir els peuets calents.



6é PrimàriaINDUMENTÀRIA

Busca més informació d’aquestes peces de vestir.

   Fes un cartell de cada una de les peces de roba. Per posar-hi el text utilitzaràs el processador de textos, els dibuixos els faràs 
i els decoraràs al teu gust. Per decorar els dibuixos pots utilitzaràs qualsevol material (paper, tela, retoladors…)

Nom i cognoms:



6é PrimàriaFITXA DE SÍNTESI Nom i cognoms:

Escriu amb les teues paraules en què consisteix l’asguilando i per què es fa o es feia.

Quines cançons d’asguilando has pogut conéixer i d’on són aquestes cançons?

Què pots comentar del lloc d’origen de les nadales?

Quin menjar se solia oferir a la colla que feia l’asguilando?

Arribats a aquet punt hem pogut aprendre moltes coses al voltant de l’asguilando. En aquest document final de sín-
tesi recollirem allò més important de tot el que hem treballat.



6é PrimàriaFITXA DE SÍNTESI

Quins instruments solien acompanyar la tradició de l’asguilando?

Quina indumentària tradicional has pogut aprendre?

Quins elements sobre l’asguilando has inclòs en la teua presentació?

Nom i cognoms:



6é PrimàriaMATERIAL COMPLEMENTARI

La nadala d’asguilando Ai Pep sona molt animada. Torna a escoltar-la, fixa’t i marca quins instruments destaquen 
durant la introducció. Marca’ls amb un cercle.

A quines famílies pertanyen els instruments que has marcat:   ...................................................   ...................................................

Nom i cognoms:
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Corda Vent Percussió

Famílies d’instruments

Completa la taula amb els instruments de cada família que conegues.

Nom i cognoms:
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Vols jugar i saber quantes coses has aprés sobre l’asguilando?

Ací tens un Kahoot!!! 

https://play.kahoot.it/#/k/a47aa9a8-a7f1-46b2-b26f-f2aa5106d412

Recorda: Per a jugar a Kahoot necessites un dispositu que et faça de
 monitor i un altre per a contestar les preguntes.

Segueix els passo s següents:

1. Descarrega’t l’app de Kahoot al teu mòbil o tauleta. També pots jugar des de la web, busca aquest enllaç: 

       https://kahoot.it/#/

2. Busca l’enllaç del joc utilitzant el navegador web. Veuràs que de seguida vas a aquesta pàgina.

Kahoot!
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3. Dona-li al play i et portarà a la pàgina següent.
 

4. Prem start now.

5. Tria la modalitat del joc: individual o per equips. 

MATERIAL COMPLEMENTARI Kahoot!
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6. Finalment, apareix el game pin (codi del joc) per a registrar-te des de cadascun dels dispositius que utilitzaràs per a contestar 
les preguntes. 

A GAUDIR DEL JOC!!!!


