ÍNDEX TEMÀTIC
(Temes, matèries,
centres d’interès)
ALIMENTS
La cançó del mercat
Verdures
El ball de les cassoles
Una plata d‟enciam
Creps
La dansa dels crêpes
Pa
Llesques de pa
Quan el pare no té pa
Xocolata
Què hem menjat?
Roda, roda molinet
Herbes
Menta
Una tisana
Vine noia
Fruites - Fruits
Ja ha arribat la tardor
Jo tinc cinc pomes
Una pometa
Gelats - Dolços
Dolços per menjar
El venedor de gelats

ANIMALS
A mi burro
Al jardí del pare
Amor de balenes
Animals en llibertat
Ara vénen els animals
Ballmanetes
Caballito blanco
Cargol treu banya
Conec una dona
El cuc petit
El cucú
El gall i la gallina
El peix valent
El ruquet valent
Els galls
Fes-me unes ales

Hida deí, he, he!
Il vecchio somaro
Jo, de la gallina
L‟alosa
L‟aranya
L‟aranyeta xica
L‟erugueta
L‟espantaocells
L‟esquerol
L‟esquirol
L‟oncle Tomàs
La balena
La gallina ponicana
La hormiguita
La mosca
La mosqueta
La sardana de l‟Avellana
Los pececitos
Marchémonos al zoo
Marieta vola, vola
Mi caballo blanco
Ninou, ninou
Oh, be negre
Oreneta
Peix, peixet
Ploreu, ploreu ninetes
Quan tres oques
Un cargolet
Un gos d‟aigua
Un peixet en el fons de l‟estany
Una araña y un león
Una serpent se m‟empassa
Volen peixos
Xics animals

ANIVERSARI
El día de tu santo
El jardiner
Moltes felicitats
Per molts ans tinguis

ASTRES
El sol y la luna
La lluna, la pruna
Sol, solet

BON DIA

CARNESTOLTES

Bon dia!
Bon dia, dia
Bon dia a tothom

Apa,anem-hi, Joan
Carnaval
Carnestoltes
Coses del Brasil
Carnestoltes, quinze voltes
Don Gatu
El ball de sant Corneli
El ball del Bedriol
El Carnavalito
El Carnestoltes
El pobre Carnestoltes
El tió Fresco
L‟espingari
La mosca
La muntanyeta

BONA NIT
Bona nit!
Bona nit, bons germans
N‟eren cinc en un llit

CANÇONS DE FALDA
Aliu, alau
Ballmanetes
Campaneta la ning, ning
Ning, nong
Poma madona

COMIAT (DIR ADÉU)
A reveure
Adéu, nois i noies
Adéu-siau
Diguem-nos adéu
Dolç el núvol
Sweet Roseanna

CANÇONS-JOC
Cadireta enlaire
Dalt del cotxe
Dalt del diri
Les culleretes de sant Miquel
Olles, olles de vi blanc
Roda, roda molinet
Si la barqueta es tomba
Una plata d‟enciam
Vine noia

CÀNONS
Ego sum pauper
El jardiner
Sobre l‟om
Musica et vinum
Tot en la Terra
Un chiodo
Zum-zum

CARAMELLES
Falaguera

COLÒNIES
Quan a colònies som

COS HUMÀ
“Alouette”
Ballen les manetes
Ballmanetes
Cama, ligacama
Cinc dits d‟una mà
Dit, para dit
El ball de la maniera
El ball de sant Corneli
El lubi lu
Els sentits
En Joan petit
Frega‟t les mans
Front pla
Jo, de la gallina
La bella Miralda
La varsoviana
La xocolata
Lo peuet
Mariano
Net de cap a peus
Per què tenim les dues mans
Peu polidor
Sabeu com plantar les cols?
Saludem amb la mà
Un cinc d‟octubre
Un joc per moure el cos
Una serpent
Volta cap aquí

COTXES
El cotxe vell
Fem un volt
Les rodes del cotxe

D’AIRE MEDIEVAL
Ànima morta
Aquestes muntanyes
Ego sum pauper
Espurnes d‟amor
Ets el meu estimat
Greensleaves
L‟alosa
La dona del riu
La fira de Scarborough
La fontana clara
La minyoneta del Rosselló
La paraula és: “Potser”
Leonetta
Les ninetes ploren
Musica et vinum

DIES DE LA SETMANA
En Joan i na Joana
Si la barqueta es tomba

Macarrón chunflé
Melons al nas
N‟eren cinc en un llit
No deixeu els discos al sol
Quan era petit
Sabem que els nois
Subimos la escalera
Tinc armaris farcits de somnis
Ton pare no té nas
Una casa tenia dues parets
Una serpent se m‟empassa
Vella arrugada
Xúmbala

DOLOR-MAL-MALALTIA
Cura‟t malet
Senyor Pepet
La mosqueta

DRETA-ESQUERRA
Mariano
Volta cap aquí

ECOLOGISTES

El lubi lu

A la pluja, què li heu fet?
Amor de balenes
Anem a Saldes
Fer del planeta una única llar
I va petar
La balena
Les energies dolces
Petit talp autostopista
El parque Elysian

DIVERTIDES

ELEMENTS NATURALS

Ai, nena que et tocaré el cap
Bartolo, que vida tan triste
Conec una dona
Corrandes
Digue‟m el perquè
Ei, la velleta
El ciclista
El matalàs de l‟àvia
Els pescadors de Guissona
Ini, mini
Històries de paraules
Je, lai, li
La cançó de les serpents
La cançó del vellet de Bagdad
La fàbrica de petons
La lluna es mirava en un mirall
Las porteras

Mulla el fang
El foc

DINERS
Els diners rodons i plans

DINTRE-FORA

ESCOLA
A la meva escola
Què has après a l‟escola, avui?

ESPERANÇA-UTOPIA

GEOGRÀFIQUES

Anochece
Comença a caminar
Dame un hogar
Die Gedanken Sind Frei
Drogues, no!
El bon jardiner
El vagabund
Fent camí
Iremos todos del brazo
La distància més curta
La paraula és: “Potser”
La resposta està en els nens
Oh, bon amic
Quan el sol es pon
Serenitat i harmonia
Sobre teulades
Tu i jo, company
Un jorn nou
Un pueblo que ha de vivir

Adiós, catedral de Burgos
Alaska
Andorra
El monstre de Banyoles
El monstre del llac Ness
El pont de Vic
Oh, Venezia!
Romanç del cargol
Sabeu com plantar les cols?
El tren marxa
Els pescadors de Guissona

ESTACIONS DE L’ANY
Les estacions
Les estacions i els mesos

ESTIU (I les seves festes)
És estiu
M‟agrada nedar
Quan ve l‟estiu

FLORS – PLANTES
El jardiner
Flors
Menta
Rosas de marzo
Roselles
Sant Ponç
Una tisana

FORT-FLUIX
Frega‟t les mans

JOGUINES
L‟estel de paper
L‟estranya joguina

GESTICULADES
Al carrer més alt
Ballen les manetes
Campaneta la ning, ning
Cinc dits d‟una mà
Dam, dam, didam
Dit, para dit
El chino Chim-Fun-fa
El foc
El meu capell té tres puntes
En el monte hay una casa
Fem un volt
Frega‟t les mans
Hi ha una mosca a la paret
Jo tinc cinc pomes
L‟esquerol
L‟esquirol
L‟estrany animal
L‟oncle Tomàs
La mosca
Llepa la cullereta
Mariano
Pedra, pedreta
Peix, peixet
Per portar un bon ritme
Pica-li bou
Ploreu, ploreu ninetes
Poma madona
Pon titeta, pon
Roda, roda molinet
Serra mamerra
Tía-ia-ó
Todo el mundo en esta fiesta
Un alpino felice
Una formiga pica un elefant
Vine noia

GRÀCIES PELS ÀPATS
Quants més serem a taula
Tinc gana

GREU-AGUT

INSTRUMENTS MUSICALS

“Alouette”

A la fira del mestre Andreu
Clari, clarinet
El “rigaudon” de les culleres
El ritme del kazú
Ma mare té un gran barret
Mariano
Oh, que buen amor saber yoglar
Què li comprarem a la senyora?

HIGIENE (Bany)
Frega‟t les mans
Jo ballo, tu em mulles
Net de cap a peus

HIVERN I NADAL
Alegrem-nos
Anem a Navata
Ara ve Nadal
Blanc Nadal
Caga tió
Cric-cata-crec
Cristo ya nació
Desitgem un bon Nadal
Ding, dong bells
El muñeco de nieve
El ninot de neu
El sopar de Nadal
El verd avet fa vida
Els dotze dies de Nadal
Els tres pastorets
Els tres reis de l‟Orient
L‟home de neu
La dansa dels flocs de neu
Ja som Nadal!
Mare, mare
Molsa, pi i branques de grèvol
Nadala
On aneu pastorets?
¡Que tengas felices Pascuas!
Setze pesants tones
Ui, quin fred!
Virolet sant Pere

HOLA (PER DIR)
Hola, hola, hola
Hola, hola i com esteu
Hola, bon dia i bon sol
Hola nois, què tal i com esteu
Saludem amb la mà

LA CASA
Cançó de la casa
Dóna‟m una llar
La casa carina

LLETRES (Vocals,
consonants...)
Cuando Fernando VII
Dino
Eme a ma
Io sono un bambino
Lu, la, li, le

MAQUILLATGE
Empastí, empastà

MARINERES
El submarí groc
L‟Erie Canal
Som una barca
Sons d‟havanera
M‟agrada nedar
N‟era una volta
Naveguem
Vaixell de paper
Visca el mar
Els pescadors de Guissona
Els vaixells de Stienkarrasi
En Joan pescador
L‟avi mariner
La meva guitarra i el meu vaixell
Row your boat

MITJANS DE TRANSPORT
Anem a Saldes

NAIXEMENT
Els ulls de Jérémie
Quan la mare tindrà un nen

NATURA

PARAR TAULA

Cauen les fulles
Cel rogent
Correm per la muntanya
El petit pont del bosc
Els pics gegants
Ja surt l‟Arc Iris
L‟alegre camperol
La cabana
La pastoreta
M‟agrada el sol
Ortiga maleïda
Roselles
Sobre l‟om
Vals dels enamorats

Vinga, para taula, ja!

NOCES
D‟una granota blava estic enamorat
El casament de Maria
El gall i la gallina
Jo tenc una espasa
La casadita de lejas tierras
La perdiueta
La Raimundeta
Petit geperut

NÚMEROS
Bat, bi, hiru, lau
Caracoles la niña lavaba
Jo tinc pomes
La gallina ponicana
Les rosetes
N‟eren cinc en un llit
Pinyol, pinyolet
Qui juga a dar pinyols?
Se levanta mi niño a la una
Tenia el cap pelat
Tinc un barrufet petit
Un, dos, tres
Un i dos, un i dos

PAU – AMISTAT
Acolliment
Cançó de jugar a soldats
Cantem alhora
Cantem per a la pau
Càntic al sol
Desperta amb l‟alba
Dóna‟m la mà
El desertor
El nen d‟Hiroshima
El soldat universal
El somni estrany
Estima, estima
Hine ma tov
L‟abre generós
L‟esperança ens crida
La niña de Hiroshima
Mi raza multicolor
No més armes!
On han „nat totes les flors?
Si l‟amic Gandhi
Si tu et trobes un tauró
Sis mil milions de persones
Un cel blau per sostre
Un que n‟eren vuit

PER BALLAR

OFICIS

Ahir va venir (Rock)
Cinc dits d‟una mà (Jota)
Coses del Brasil (Samba)
Diguem-nos adéu (Vals)
Dins d‟un túnel... (Txa-xa-xa/Rumba)
El monstre de Banyoles (Txa-xa-xa)
Els tres pastorets (Rumba)
Menja la sopa (Rock)
Tothom ja dansa (Vals)
Tarantel·la
Vals dels enamorats (Vals)
Virolet sant Pere (Rumba)

Visca els bombers

PIPÍ (DEIXAR-SE DE FER)

MARES, PARES, AVIS

El meu llit és sec

El matalàs de l‟àvia
El meu avi sóc
Tracta bé els teus pares
Va per les mares

POR
El papu

PRIMAVERA (I les seves
festes)
Arriba la primavera
Captiri de maig
El cucut quan canta
El jardiner
Falaguera
Flors
L‟oreneta
La primavera arriba
Marieta cistellera
Oreneta
Pentozalis
Roselles
Sant Jordi no tenia cap soldat
Sant Ponç

RÀPID-LENT
Ballen les manetes
Un tren petitó

RIMES
Ahir va venir
La canción de los esqueletos
La Quica
Si n‟eren tres cosines

TARDOR (I les seves festes)
Arri, arri tatanet
El castanyer
Calendari de tardor
Cançó de collir castanyes
Cauen les fulles
Ja ha arribat la tardor
L‟erugueta
La castanya
La castanyera
La Xampanya
Musica et vinum
Una pometa

TEMPS ATOMOSFÈRIC
Ara plou
Cauen gotes
Fa la pluja
Ja surt l‟Arc Iris
L‟arc de sant Martí
Plou i fa sol
Plou un poquet
Sol, solet
Tipi, tipi, tap
Ui, quin fred!

TITELLES

No vull estar tan sol

Els petits, bonics titelles
Fil de fils
Per fer un titella

SONS – ONOMATOPEIES

TREN

Fem un volt
Hida deí, he, he!
Skip to my Lou
Singlí, singlà
Una formiga pica un elefant
Vine-ho a mirar

Cada matí (El tren)
El tren marxa
Un tren petitó

SOLEDAT

TELEVISIÓ
En Joan no volia jugar

VESTITS
La pastoreta

VETLLADES I FOCS DE CAMP
El foc intens
Visca la claror del foc

