
De camí a la Rumba
         Passant per les Nyacres, les Corrandes, el Garrotín i la Jota de l’Ebre



Com cada any celebrem cantant el final del primer trimestre. Us presentem el nou recull de cançons 

interpretades pels nens i nenes i el professorat de l’ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ  en el concert amb que celebrem 

la Festa de l’Hivern.

Aquest curs hem cantat cançons que hem relacionat amb la música popular que després va donar peu a la rumba 

catalana (el nostre Eix Transversal). 

Editem el cançoner amb la finalitat de poder veure la feina que fan els vostres fills i també perquè intenteu 

cantar les cançons amb ells.

En l’elaboració d’aquest cançoner hi ha participat tota l’escola. Els nens i nenes d’educació infantil han il·lustrat 

la corranda i les jotes creades pels seus padrins de 4t, 5è i 6è. Els alumnes de 1r, 2n i 3r han creat el text de les 

Nyacres i la Corranda i l’han il·lustrat. 

Els alumnes han estat molt engrescats amb la preparació de la Festa d’Hivern. Us desitgem que gaudiu tant com 

ells tot mirant aquest cançoner amb els vostres fills i filles.

Podeu consultar el cançoner i el vídeo de la cantada des de la pàgina web de l’escola.
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ELS ASTRONAUTES DE L’ESPAI
DIBUIX DELS ASTRONAUTES DE 1r



ELS ASTRONAUTES DE 
L’ESPAIHola tingueu molt bon dia

som la classe de primer

ens agraden els planetes

i astronautes volem ser.

Volem visitar la lluna

i fer un viatge a l’espai

fabricar el nostre coet

serà súper súper guay.

Haurem d’estar molt en 
forma

i tenir la vista bé

estudiar molt a l’escola

i saber pilotar bé.

També parlar dos idiomes

saber rus i també anglès

ser amics dels astronautes

tot això és el que hem après.

NYACRA CREADA PELS ASTRONAUTES DE 1r



ELS VOLCANS
DIBUIX DELS VOLCANS DE 2n



 ELS VOLCANS
HOLA,HOLA BONA TARDA
NOSALTRES SÓN ELS VOLCANS
I COM JA SABEU TOTHOM
 ENS ESTIMEN COM GERMANS

AQUÍ ESTEM TOTS ASSEGUTS
PENSANT EN AQUESTES RIMES
MOLT ENSOPITS I CANSATS
I NO MES ENS SURTEN PRIMES

US EXPLICAREM COM SOM 
A CLASSE TENIM EN TEO
UN NEN EIXERIT I ROS 
I JO PENSO QUE NO ÉS “FEO”

LA CATERINA FINETA
S’HA COMPRAT UN TROS DE BETA
UNA NOIA HI VOL JUGAR
I LI AGAFA LA MANETA

JO CONEC A LA MILENA 
LI AGRADA LA MAGDALENA
I COM JA SABEU TOTHOM 
DIU QUE HA VIST UNA BALENA.

NYACRA CREADA PELS VOLCANS  DE 2n



CORRANDA DE LA LLUNA
DIBUIX DE LA BIG BAND MOON DE 3r



  CORRANDA DE LA LLUNA
   1  Quan la lluna surt de casa/ i l`acompanya l`estel 

      jo no puc esperar massa / per dormir i tocar el cel   

    2  A la casa del solet/ hi viu una lluna gran

    ara el sol es tira un pet/  tan gran com un elefant 

    3  Demà serà un bon Nadal/perquè demà és vint-i-quatre

     i farem un festival/com no n’hi haurà cap .  

    4 Rere el vidre entelat/ veig la lluna que es belluga 

     tot és fred i congelat/ rera un núvol em saluda.

     5 Avui veig la lluna plena/ em recorda que és Nadal

     ara ve una amiga meva/ i de sobte em poso malalt

   

CORRANDA CREADA PER LA BIG BAND MOON 3r



CORRANDA DE CATALUNYA
DIBUIX CREAT PELS MONSTRES (P3)



CORRANDA DE CATALUNYA

Jo vaig néixer a Barcelona Catalunya és una terra Catalunya té comarques

i no em vull moure d’aquí on hi ha gent de tot arreu i en té quaranta dues

tot sovint miro les ones           a la dreta i a l’esquerra           la nostra és Barcelonès

vull quedar-me i no fugir. de cantar no parareu. i n’hi ha una altra que és Vallès

El nadal és super guai                    Ja tinc l’arbre decorat                             Aquí estem a Catalunya

perquè ve el Pare Noel                   amb llumetes de nadal                           nosaltres vam néixer aquí  

muntarem dalt d’un cavall               aniré a dormir molt tard                           anirem a la muntanya

i el cavall és diu Joel                       per demà obrir el meu regal                   i no sortirem d’aquí

CORRANDA  CREADA PER LA BIG BAND FLASH 4t



BOLOS PER AQUÍ BOLOS PER ALLÀ
DIBUIX CREAT PELS PRÍNCEPS I PRINCESES (P4)



BOLOS PER AQUÍ BOLOS PER ALLÀ
 L’escola es molt important/per aprendre i jugar             

estem sempre treballant/però també em de tocar       

tots formem una big band/i aprenem a estimar                                

     

A l’escola per nadal/la música  ja no para

 tothom s’està preparant/i no parem de cantar 

corrandes i jotes fem/i el Ramon ens fa el dinar

El projecte de l’escola/el projecte musical 

tots toquem un instrument/i això ho fa molt especial

la cantania a cinquè/per a nosaltres genial  

DE LA CLASSE VINC A LA CLASSE VAIG SONA LA BIG BAND  
BOLOS PER AQUÍ BOLOS PER ALLÀ JO VAIG MILLORANT                                                                                                              

 DE LA CLASSE VINC A LA CLASSE VAIG SONA LA BIG BAND  
BOLOS PER AQUÍ BOLOS   LA COSA ES FA GRAN

JOTA CREADA PER LA BIG BAND FIRE (5è)



ÉS LA CONCEPCIÓ DIBUIX CREAT PELS EGIPCIS (P5)



ÉS LA CONCEPCIÓ

Aquí en aquest edifici.
Hi ha molts mestres divertits,
I amb ells ens ho passem bé.
Però també n’hi ha d’avorrits.
I si els fem treballar molt,
Acabaran adormits.

És la Concepció és la Concepció
molt acollidora fem activitats
i ens ho passem bé
fins que ja és l’hora

I ara parlem dels cuiners 
entre olles i fogons
però el que no sabíem
és que es jalen els turrons
també i sou els monitors 
que s’amaguen pels racons

Aquests que venen d’Egipte
amb joies i diamants
són la classe de P5
ja no són tant infants
que els nens de 1r els ajudin
que controlen els volants

Sempre venen arreglats 
 com si anessin a ballar 
ei! Cinquè espavileu-vos 
que veniu a treballar 
quart també preneu nota 
i si no anireu a pringar .

Els nens són adorables
t’abracen tota l’estona
es fiquen el dit al nas
es treuen un moc enorme
després et volen tocar 
i tu t’envas a voltar.

Amb la mestra ens hem trobat
i ens agrada estudiar,
quan estem tots esverats
ens diuen tots a jugar 
tothom al pati de d’alt!
I després a treballar

Aquí a l’escola
fem mil excursions,
cantem tot el dia
i toquem cançons

Els minyons explotaran
si estudien tants volcans 
al final es faran mal
d’haver-ho estudiat tant
potser s’aniran volant
per pensar amb la big band

JOTA CREADA PER LA BIG BAND MUSIC (6è)



“GARROTÍN” DE NADAL



“GARROTÍN” DE NADAL
Ens han passat ja tres mesos
el curs passarà volant
entre unes coses i altres
quasi al juny hem arribat.

“Al garrotin al garrotan”
ai, ai,ai que tinguem tots un bon Nadal

Tots venim amb moltes ganes
d’aprendre i de treballar
els alumnes ens fan moure
i ens arrenquem a ballar.

“Al garrotin al garrotan”
ai, ai,ai que tinguem tots un bon Nadal

I si portem la il·lusió
el futur tenim a mà
farem cagar el tió
i el vailet ho gaudirà

Els padrins i les padrines
quan veuen al seu fillol
només volen una cosa
que és jugar de sol a sol

“Al garrotín, al garrotán”,…
Amunt i avall va la Loli
també cura si algú cau
i quan marxem tots del pati:
-tanqueu la porta, siusplau!

“Al garrotín, al garrotán,”…

Aquest curs anem de rumba
i anem tots picant de mans
(enquesta)plaça de gràcia
fem gresca petits i grans 

“Al garrotín, al garrotán,”…

Ai Júlia estimada Júlia 
estem tots aquí cantant
t’esperem amb candeletes
I et desitgem Bon Nada!

“Al garrotín, al garrotán,”…

CREAT PELS/LES MESTRES DE LA CONCEPCIÓ 


