
VETLLA TDC RING: FUROR FUROOOR grup 1 

Farem 4 furors paral·lels amb els grups dels colors I equips que tindrem des del matí (4 furors = 
8 equips). 

Dinàmica: estem al concurs de furor furooor, els caps són els presentadors i els nens/es els 
concursants.  

Proves: 

1. Guerra de cançons: el presentador diu una paraula i els equips han de cantar cançons 
que la continguin, de manera alternada, i perd l’equip que abans es quedi sense saber 
cap cançó (o que no contingui la paraula, o que la cançó sigui repetida). La farem 4 
vegades, per tant, tenim 4 paraules, les vostres són: 

 Sol 

 Somni 

 Sang 

 Ulls 
2. Paraula tabú! Els participants hauran de cantar una cançó, però la cançó conté una 

paraula que no podran dir. Fan 2 cançons cada equip, les vostres són: 

 Si tu vas al cel (si tu vas al cel) 

 Jennifer (Jennifer) 

 Qualsevol nit pot sortir el sol (casa) 

 Sense tu (sense tu) 
 

3. Cançó dedicada: el presentador ensenyarà una imatge d’un personatge famós i els  2 
equips hauran de cantar una cançó escaient. Hi ha 3 personatges. Els caps valoren els 
minipunts. Les vostres són: 

 Wert 

 Artur Mas 

 Belén Esteban 
4. Qui sap? Preguntes. Els Caps cantaran una cançó i en acabar els nens i nenes hauran 

de respondre 4 preguntes que els faran els caps (2 de cada cançó cada equip). Les 
vostres cançons i preguntes són: 

 Bon dia (Pets): Com es diu aquesta cançó? Què assegura el cafeter? On reposa 
l’avi Josep? Quin temps fa al videoclip? 

 Dansa del vestit: Com es diu el grup d’aquesta cançó? De quin color són 
aquests ulls? Que li vol fer a mitjanit? Com es diu aquesta cançó? 

 
5. El meu color: els caps comencem a cantar una cançó, i en un moment donat (una 

senyal) un equip haurà de continuar cantant-la, i anirà passant d’un equip a l’altre amb 
la nostra senyal. La senyal seran els braços, quan els caps els senyalem uns callen i 
continuen els altres. Es fa 3 vegades, els caps valoren els minipunts, les vostres 
cançons són: 

 Per una copa 

 Bola de drac  

 Bona nit (Pets) 

  



VETLLA TDC RING: FUROR FUROOOR grup 2 

Farem 4 furors paral·lels amb els grups dels colors I equips que tindrem des del matí (4 furors = 
8 equips). 

Dinàmica: estem al concurs de furor furooor, els caps són els presentadors i els nens/es els 
concursants.  

Proves: 

1. Guerra de cançons: el presentador diu una paraula i els equips han de cantar cançons 
que la continguin, de manera alternada, i perd l’equip que abans es quedi sense saber 
cap cançó (o que no contingui la paraula, o que la cançó sigui repetida). La farem 4 
vegades, per tant, tenim 4 paraules, les vostres són: 

 Amor 

 Camí 

 Boig 

 Noia 

2. Paraula tabú! Els participants hauran de cantar una cançó, però la cançó conté una 
paraula que no podran dir. Fan 2 cançons cada equip, les vostres són: 

 Sol solet (sol) 

 Llença’t (llença’t) 

 Boig per tu (boig per tu) 

 Fent camí (terra i sarró) 

 
3. Cançó dedicada: el presentador ensenyarà una imatge d’un personatge famós i els  2 

equips hauran de cantar una cançó escaient. Hi ha 3 personatges. Els caps valoren els 
minipunts. Les vostres són: 

 Cristiano Ronaldo 

 Família Reial 

 Mariano Rajoy 
4. Qui sap? Preguntes. Els Caps cantaran una cançó i en acabar els nens i nenes hauran 

de respondre 4 preguntes que els faran els caps (2 de cada cançó cada equip). Les 
vostres cançons són: 

 Pol petit: Com es diu aquesta cançó? Què agafa el Pol? Com tenen el cor els 
nens que creixen? On ha d’anar el Pol, i què ha de fer? 

 La petita rambla del poble sec: Qui canta aquesta cançó? On són? De quin mes 
parla? Què cantarem al port? 

 
5. El meu color: els caps comencem a cantar una cançó, i en un moment donat (una 

senyal) un equip haurà de continuar cantant-la, i anirà passant d’un equip a l’altre amb 
la nostra senyal. La senyal seran els braços, quan els caps els senyalem uns callen i 
continuen els altres. Es fa 3 vegades, els caps valoren els minipunts, les vostres 
cançons són: 

 Trepitja fort 

 Alegria 

 Quan el sol es pon 

  



VETLLA TDC RING: FUROR FUROOOR grup 3 

Farem 4 furors paral·lels amb els grups dels colors I equips que tindrem des del matí (4 furors = 
8 equips). 

Dinàmica: estem al concurs de furor furooor, els caps són els presentadors i els nens/es els 
concursants.  

Proves: 

1. Guerra de cançons: el presentador diu una paraula i els equips han de cantar cançons 
que la continguin, de manera alternada, i perd l’equip que abans es quedi sense saber 
cap cançó (o que no contingui la paraula, o que la cançó sigui repetida). La farem 4 
vegades, per tant, tenim 4 paraules, les vostres són: 

 Mar 

 Rei 

 Lluna 

 Estimar 

2. Paraula tabú! Els participants hauran de cantar una cançó però la cançó té una paraula 
que no podran dir. Fan 2 cançons cada equip, les vostres són: 

 El gegant del pi (gegant) 

 Al mar (mar)  

 John Brown (petit)  

 El far del sud (donaria) 
3. Cançó dedicada: el presentador ensenyarà una imatge d’un personatge famós i els  2 

equips hauran de cantar una cançó escaient. Hi ha 3 personatges. Els caps valoren els 
minipunts. Les vostres són: 

 Messi 

 Justin Bieber 

 Penelope Cruz 
4. Qui sap? Preguntes. Els Caps cantaran una cançó i en acabar els nens i nenes hauran 

de respondre 4 preguntes que els faran els caps (2 de cada cançó cada equip). Les 
vostres cançons són: 

 Vola: Com es diu aquesta cançó? Qui canta aquesta cançó? Què ha robat? Què 
ha somiat?  

 Tokyo: Qui canta aquesta cançó? Quantes vegades diu Tokio? Quin País diu? 
Quantes ciutats surten? 

 
5. El meu color: els caps comencem a cantar una cançó, i en un moment donat (una 

senyal) un equip haurà de continuar cantant-la, i anirà passant d’un equip a l’altre amb 
la nostra senyal. La senyal seran els braços, quan els caps els senyalem uns callen i 
continuen els altres. Es fa 3 vegades, els caps valoren els minipunts, les vostres 
cançons són: 

 Tinc fam de tu 

 A vegades 

 La vall del riu vermell 

 

  



VETLLA TDC RING: FUROR FUROOOR grup 4 

Farem 4 furors paral·lels amb els grups dels colors I equips que tindrem des del matí (4 furors = 
8 equips). 

Dinàmica: estem al concurs de furor furooor, els caps són els presentadors i els nens/es els 
concursants.  

Proves: 

1. Guerra de cançons: el presentador diu una paraula i els equips han de cantar cançons 
que la continguin, de manera alternada, i perd l’equip que abans es quedi sense saber 
cap cançó (o que no contingui la paraula, o que la cançó sigui repetida). La farem 4 
vegades, per tant, tenim 4 paraules, les vostres són: 

 Nit 

 Carrer/s 

 Baby 

 Casa 

2. Paraula tabú! Els participants hauran de cantar una cançó però la cançó té una paraula 
que no podran dir. Fan 2 cançons cada equip, les vostres són: 

 L’elefant (elefant) 

 Baixant de la font del gat (noia) 

 Camins (camins) 

 Soroll (soroll) 
3. Cançó dedicada: el presentador ensenyarà una imatge d’un personatge famós i els  2 

equips hauran de cantar una cançó escaient. Hi ha 3 personatges. Els caps valoren els 
minipunts. Les vostres són: 

 Brad Pitt 

 Baden Powell 

 Goku 
4. Qui sap? Preguntes. Els Caps cantaran una cançó i en acabar els nens i nenes hauran 

de respondre 4 preguntes que els faran els caps (2 de cada cançó cada equip). Les 
vostres cançons són: 

 L’home que treballa fent de gos: Com es diu aquesta cançó? Qui canta aquesta 
cançó? On treballa? Quantes vegades diu gos?  

 Me moles: Qui canta aquesta cançó? Com me moles? Com són els seus ulls? 
De què té gust el seu alè? 

 
5. El meu color: els caps comencem a cantar una cançó, i en un moment donat (una 

senyal) un equip haurà de continuar cantant-la, i anirà passant d’un equip a l’altre amb 
la nostra senyal. La senyal seran els braços, quan els caps els senyalem uns callen i 
continuen els altres. Es fa 3 vegades, els caps valoren els minipunts, les vostres 
cançons són: 

 Pau 

 T’estimo molt 

 Torna, torna Serrallonga 

 

 

 



FUROR FUROOR PROVES: 

1. GUERRA DE CANÇONS: 

 Grup1: sol –somni- sang- ulls 

 Grup 2: amor- camí- boig- noia 

 Grup 3: mai- rei- lluna- estimar 

 Grup 4: nit- carrers- baby- casa 

 

2. PARAULA TABÚ 

 Grup 1: si tu vas al cel (cel), sense tu (sense tu), jennifer (jennifer), qualsevol nit pot 
sortir el sol (casa)  

 Grup 2: sol solet (sol), llença’t (llença’t), boig per tu (boig per tu), fent camí (terra i 
sarró) 

 Grup 3: el gegant del pi (gegant), al mar (mar), john brown (petit), el far del sud 
(donaria) 

 Grup 4: l’elefant (elefant), baixant de la font del gat, camins, soroll 
 

3. CANÇÓ DEDICADA (IMATGES) 

 Grup 1: wert, mas, belén 

 Grup2: cristiano, rei, rajoy 

 Grup3: messi , justin bieber, penelope cruz  

 Grup4: brad pitt, baden powell, goku 

 

4. QUI SAP? PREGUNTES 

 Grup 1: bon dia, dansa del vestit 

 Grup2:  pol petit, la petita rambla del poble sec 

 Grup3:  vola (txarango), tokio (catarres) 

 Grup4: l’home que treballa fent de gos, me moles 

 

5. EL MEU COLOR 

 Grup 1: per una copa, bola de drac, bona nit (pets) 

 Grup2: trepitja fort, alegria (antonia font), quan el sol es pon 

 Grup3: tinc fam de tu, a vegades (amics de les arts), la vall del riu vermell 

 Grup4: pau, t’estimo molt (lax’n’busto), torna (serrallonga) 

 


