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RAP PER AL BALAFIAMENT FRENAR 
 
Continguts que pots treballar amb aquesta activitat 
Àrea Ciències Socials. Bloc 2: El món en què vivim. 
Àrea Llengua Castellana i Literatura. Bloc 3. Comunicació escrita: 
escriure. 
Àrea Educació Musical. Bloc 2: La interpretació musical. 
Àrea Valors Socials i Cívics. Bloc 3: La convivència i els valors 
socials. 

 
Necessitarem 
Rap del conte Aquesta història és la pera en l’annex. 

 
Consideracions prèvies per a l’educador/a 
• És important haver llegit el conte Aquesta història és la pera i 

haver treballat prèviament les activitats “Balafiament en la 
nevera” i almenys la primera fase de “Fent campanya”. 

• Els següents enllaços tenen bases rítmiques per a rap que poden 
ser útils per a l’activitat: 
• <https://www.youtube.com/watch?v=Q0JWsvIewlA> 
• <https://www.youtube.com/watch?v=kZU9YY1UDMQ> 
• <https://www.youtube.com/watch?v=6W_0fWzHgug> 
• <https://www.youtube.com/watch?v=1e66UhRY2Os> 
• <https://www.youtube.com/watch?v=HHLgdUzU2Dc> 

 

Desenvolupament 
1ª fase: Aprenent a fer rap 
• En gran grup, cal llegir en veu alta el rap de l’annex, dividir la 

lletra entre els xiquets i xiquetes i posar-li música.  
• Cal repassar els decàlegs que es van elaborar en l’activitat “Fent 

campanya”. 
 

2ª fase: Creant el nostre rap 
• Partint de la pràctica anterior, s’ha de dividir la classe en grups i 

demanar a cada un que componguen el seu propi rap, per a la 
qual cosa hauran de crear una lletra inspirant-se en el treball 
realitzat al crear els decàlegs i afegir-hi una base rítmica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0JWsvIewlA
https://www.youtube.com/watch?v=kZU9YY1UDMQ
https://www.youtube.com/watch?v=6W_0fWzHgug
https://www.youtube.com/watch?v=1e66UhRY2Os
https://www.youtube.com/watch?v=HHLgdUzU2Dc
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3ª fase: Difonent el nostre rap 
• S’han de posar en comú, en classe, tots els treballs interpretant 

cada grup el seu rap. A més, seria molt interessant que 
s’interpretaren en espais on es produeix el balafiament, com el 
menjador o el pati a l’hora de l’esplai, i que es pogueren 
interpretar en algun dels festivals que es realitzen en el col·legi al 
llarg del curs escolar, per a sensibilitzar sobre aquest tema la 
resta de l’alumnat del centre. 

• Una altra possibilitat és que aquests raps s’enregistren per a 
poder difondre’ls a través de les xarxes socials en el marc de 
l’activitat “Creem una campanya”. 
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Annex 
 
I per a aquesta història acabar, 
una cançó hem de cantar, 
perquè si l’has entesa, 
has de difondre la lliçó apresa: 
posa música a aquest rap 
per al balafiament frenar. 
 
Cada dia, a muntó d’aliments 
tenen aquest trist final. 
A més d’un balafiament, 
és una injustícia a què cal posar fre! 
Moltes persones no es poden alimentar, 
mentre nosaltres no parem de tirar. 
 
Abans de tirar el menjar, 
pensa en el mal que pots causar. 
 
Litres d’aigua per a regar cultius, 
tractors expulsant gasos nocius... 
Aquest aliment elaborat, 
tu no te l’has menjat. 
 
Sigues responsable, 
pensa en els altres, 
i també el nostre planeta 
t’ho agrairà. 
 
Abans de tirar el menjar, 
pensa en el mal que pots causar. 
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