
                                                                                                              

 
NOTA:  Aquest dossier pedagògic mostra un ventall d’exercicis per treballar a classe 

abans i després de veure l’espectacle LOOPS, seleccioneu els que considereu més 

adients i s’adeqüin al vostre grup-classe. 

 

Abans de veure l’espectacle: 

Proposem un seguit de preguntes o temes que poden ser útils per 

treballar a classe abans d’anar a veure l’espectacle LOOPS. 

 

Parlar de les quatre estacions: primavera, estiu, tardor i hivern. 

 Què passa a cada una de les estacions? 

 

 Quins canvis hi ha a la natura? 

 

 Quines coses fem les persones a cada estació (anar a la platja, collir 

flors, celebrar la Castanyada, fer l’arbre de Nadal...) 

 

 Explicar què és un LOOP (Una frase que es repeteix i torna a 

començar i així fins l’infinit).  

 

Observar el dibuix d’un LOOP:  

 
 

Respondre a algunes de les preguntes com: 

 Sabeu d’on surt un cuc de seda?  

 

 Quins animals surten de l’ou? Quins surten de la panxa? 

 

 Com sona una flauta travessera? I un violoncel? 



                                                                                                              

 
 

Observa els diferents elements i posa’ls a l’estació que els 

correspon: 

PRIMAVERA              ESTIU               TARDOR            HIVERN 
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Recordes quins animals surten a l’espectacle? 

Encercla els que hagis vist durant la representació. 

 

                     

                       

   

          

 

                                                             

 



                                                                                                              

 

 

Ressegueix amb el dit el símbol d’un LOOP. 

 

 

 

Uneix les línies del símbol LOOP amb un color.

 



                                                                                                              

 

 

Com t’ho has passat veient LOOPS? Pinta la cara. 

               

 

 

La Zig i la Zag s’estimen molt. Escriu el nom de dos 

amics que t’estimis. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Tanca els ulls i pensa en quin moment de l’obra 

t’has posat trist i en quin t’has posat content. 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



                                                                                                              

 

 

Quin instrument sap tocar la Zag? Saps de quin 

material està fet?  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Quin instrument toca la Zig? Què has de fer perquè 

soni? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

La Zig és una noia molt juguenera i porta una cosa 

molt especial al cap. Per què la fa servir? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 



                                                                                                              

 

Si tinguessis una capseta, què hi guardaries a dins? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

L’eruga es converteix en un altre animal. Quin és?  

_______________________________________________ 

 

L’eruga surt d’un ou. Quin altre personatge surt de 

l’ou durant l’espectacle? 

_______________________________________________ 

 

Dibuixa el que necessites per tapar-te de la pluja?  

 

 

 

 



                                                                                                              

 

 

Dibuixa l’eruga en qualsevol dels seus tres estats: 

eruga, papallona o capoll. 

 

  

 

 



                                                                                                              

 

                                                                                                

Ajuda els conills a arribar fins a les flors. 

                                            

                                                                               

 

 

 

 

 


