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3. OBJECTIUS GENERALS DE LA PROPOSTA

Introduir la Festa Major de Tarragona dins les aules de les escoles de la ciutat, en els seus projectes 
educatius i curriculars, en els plans i programacions generals anuals. Integrar aquesta proposta didàc-
tica dins les programacions didàctiques de cada nivell o etapa, de manera que les activitats referides 
a la Festa estiguin incloses en el treball quotidià de les diferents àrees.

Fomentar la participació dels escolars de la ciutat en les Festes de Santa Tecla dins el marc general 
del Projecte Educatiu de ciutat de Tarragona o en els Plans Educatius d’entorn dels barris on s’hi de-
senvolupin.

Usar la Festa Major com a agent integrador, que permeti que els nens/es, nois/es que viuen a la 

també, la seva.

les altres activitats de la vida ciutadana. 
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El Ball fou recuperat per a la festa la Santa Tecla de 1990, malgrat que l’Esbart Santa Tecla feia tres 
anys que havia presentat la proposta a la Comissió Assessora de l’Ajuntament de Tarragona. Aquesta 

El ball es presentà públicament el 20 de setembre de 1990, al Palau Municipal, i comptà amb la pre-
sència del governador civil Ramón Sánchez i el batlle de la ciutat Joan Miquel Nadal. La presentació 

Ball de les Cotonines de Vilafranca.

L’entremès del Ball de Turcs i Cavallets de Tarrago-
na simbolitza la lluita entre els bàndols turc i cristià 
en època medieval. El ball el formen vuit cavallers 

-
-

actuen sota les seves ordres. Cada cavaller repre-
senta una casa nobiliària de la Tarragona medieval. 

decanta la lluita del costat cristià, mitjançant el fet 
força simbòlic de lliurar la seva espasa “celestial” al 

-

Rei Jaume: aquí teniu
eixa espasa ben trempada.
Empreu-la en la vostra lluita
i Tarragona serà alliberada!
Visca santa Tecla! 
—Visca! [resposta de tots els balladors] 

lluita i victòria dels cristians sobre els turcs. 

Com altres entremesos medievals, és la lluita dual 
i antagònica del bé contra el mal. El primer, repre-

de la mitja lluna. Inicialment, l’entremès era relaci-
onat amb el martiri de sant Sebastià. Actualment, 
més que un entremès és un ball, malgrat que man-
té la representació teatral de la lluita i el recitat de 
l’àngel.

5. EL BALL DE TURCS I CAVALLETS A TARRAGONA
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Tarragona. Les activitats són ordenades successivament per etapes educatives, àrees i sota els sub-

EDUCACIÓ INFANTIL

Àrea 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES
1.1. Autoconeixement i gestió de les emocions

Joc de representar el Ball de Turcs i Cavallets.

Aprenentatge d’algunes evolucions i recorreguts de la dansa. Per al parvulari es recomana escollir, 

presto
començant amb els nens disposats en doble rotllana, obviant els desplaçaments per arribar-hi. 

Observació dels elements que caracteritzen el ball. Distingir els tres personatges: turcs, cavallers 
a cavall i àngel.

Increment del vocabulari relacionat amb els elements dels ball: casaca medieval, capelina, cota, 
-

tes…

Observació dels quatre colors de les turques. Relacionar els colors amb els cavalls. 

Veure quins són possibles i quins no. Per quin motiu ens cal descartar algunes de les possibilitats. 
Dissenyar un pla per aprendre el ball.

El simbolisme de la lluita. El ball inclou escuts i espases. Una de les parts de la dansa s’anomena 
batalla.

arribar a les mans

1.2. Joc i moviment

Aprenentatge del moviment amb un objecte a les mans, sense que caigui.

12. PROPOSTA DIDÀCTICA
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Aprenentatge del ball respectant el lloc assignat. Acceptació del rol de turc o de cavallet. 

Els cavallets

Observació de l’espai per on posen el cos els cavallers en els cavallets.

Comparació del color dels ulls dels cavallets amb els ulls propis i els d’altres nens i nenes de la 
classe.

Les espases i els escuts

del metall. La làmina i el mànec, semblances i diferències.
Rugositat dels escuts.

Joc de simulació de cavalcar un cavallet mitjançant un pal d’una escombra, un estic de hoquei, una 

de moure’s i ballar amb un cavallet que condiciona els moviments. 

Relació de la melodia amb els moviments del Ball de Turcs i Cavallets.

blocs susceptibles de ser treballats a parvulari.

Cercavila. Per treballar el desplaçament lateral:

Desplaçament lateral lliure per l’espai seguint una pulsació musical binària amb una estructura 
melòdica senzilla. En acabar la música, cal tornar a ser al lloc d’origen.
Desplaçament lliure per l’espai amb la carcassa de cavall o amb algun embalum que el simuli 

-
querra. Moviment contrari.

Passades:
–  Canvis de posició mantenint la disposició de quadrat.

Batalla:

Imitació del pas i punteig endavant. 
Turcs, andante 1:

-

Queda anul·lat l’efecte de ziga-zaga.
Cavallets, presto 2:
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Els cavallets passen pel mig de les tur-

Canvi d’armes 3: fer-la sencera.
Batalla, presto 4:

Dues rotllanes concèntriques, les tur-
ques dins, cavallets fora. Canviar la 
volta amb la parella per una salutació. 
En la repetició de la secció es manté el 
sentit de les rotllanes i la posició dels 
balladors: turques dins, cavallets fora. 

Derrota 5:
Manteniment de la disposició espacial 
amb què s’ha acabat el bloc anterior.

Adquisició de l’hàbit de ballar amb parelles 
diferents. Acceptació del canvi de parella.

Desplaçaments diversos imitant els ca-
valls: de quatre grapes, al pas, al trot, al ga-
lop, fent salts, etc.

Construcció d’un trencaclosques o puzzle 
del Ball de Turcs i Cavallets de Tarragona.

1.3. Relacions afectives i comunicatives

Gaudi del joc amb els companys i la relació amb els altres.

Necessitat dels companys per poder formar un grup i desenvolupar una activitat.

Relació de les persones amb els animals. Ús dels animals: per al treball, l’esport i el lleure, el trans-
port, la protecció, etc.

Potenciació del sentiment de pertànyer a la cultura tarragonina i de viure i veure la festa com a prò-
pia.

Àrea 2. DESCOBERTA DE L’ENTORN
2.1. Exploració de l’entorn 

-
llets.

vels, els feltres, els brodats, les cintes, domassos, les espardenyes, els elms, els turbans, el fal-

Observació amb la vista i el tacte dels materials dels elements: escuts, cascs, espases… Adonar-

Comparació de les sensacions tàctils dels materials amb les robes.

-
cies.

resposta raonant què ens ha dut a donar una solució i no una altra.
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3.2. Parla, expressió i comunicació

-

http://ca.wikipedia.org/
wiki/Pelatge_dels_cavalls, http://ca.wikipedia.org/wiki/Marques_en_el_pelatge_del_cavall

Observació dels colors diferents, tant en el vestuari dels personatges com en el dels cavallets.

memory

Descripció d’algun element o personatge del ball: un cavallet, el vestit d’un cavaller o una turca, etc.

-
nera adequada a l’edat i al nivell de llengua oral de cada alumne.

-
tar cada paper.

Lectures de la revista infantil El Tatano de Cavall Fort http://www.cavallfort.cat/www/cavallfort/ca/
tatano.html

3.3. Interpretació, representació i creació

Ball de Turcs i Cavallets en cartells, etiquetes, programes de Festa Major…
Ball de Turcs i Cavallets.

Imitació dels sorolls que emet un cavall: renill, esbufec, soroll dels cascs en caminar, córrer, soroll 
del picar de la cua per espantar-se les mosques, etc.

Audició i interpretació de cançons relacionades amb cavalls: “Arri, arri, tatanet”, etc. Proposem afegir 

Molts suggeriments fets per a Educació Infantil creiem que poden ser d’utilitat, també, per a Cicle Ini-

dels alumnes. 

CATALÀ I CASTELLÀ. CICLE INICIAL 
1.

2. Què ens interessa saber del Ball de Turcs i Cavallets. Organització de la cerca d’àmbits d’interès 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA



64

3. Descripció dels elements del vestuari dels personatges del ball. Treball en petit grup. Descripció del 
vestit, el cavallet, l’escut, etc. 

4. Comparació de les descripcions fetes pels grups en l’activitat anterior i elaboració d’una mena de 
-

5. Ball de Turcs i Cavallets dins el programa de la Festa Major.
Lectura en el programa de Santa Tecla del dia i l’hora en què es pot veure el ball al carrer.

6. Treball de la correcta dicció del so de la ll, present en les paraules ball i cavallet

7. caminar, saltar, ballar,
lluitar, cavalcar, renillar, galopar

Amb el/la mestre/a de llengua estrangera, podem jugar a donar ordres de direccionalitat i moviment 
en anglès.

8.

9. Cerca de paraules conegudes que s’escriuen amb b i amb v. Memorització 5 de cada.

10. La revolta dels cava-
llets Arri, arri, cavallet

11.
vegeu http://www.xtec.es/~aribas4/literatura/El%20salt%20de%20la%20reina%20mora.htm i les pàgi-

CATALÀ I CASTELLÀ. CICLE MITJÀ
1.

2.
o el pas de la cercavila.

3. faldellí, espardenya, “gorro”…

4. Treball amb vocabulari: la polisèmia de la paraula cavallet

poltre, pollí, tatano cavaller, cavalleria -
http://www.isabelperez.com/taller1/wiki_crea.htm: com crear un 

5. Redacció d’una narració en què turcs i cavallets no lluitin.

6. -

7. Cerca d’informació sobre algun dels cavallers representats en el ball. Elaboració d’un quadre crono-
-

8. Cerca de poblacions que tinguin ball de turcs i cavallets en els seus seguicis. Localització en un 
mapa.
9. Escolta d’un fragment del Llibre dels feits

va fer a Tarragona, a casa del cavaller Pere Martell, en què es va decidir la conquesta de Mallorca. 
Llibre dels feits
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10. Simulació de la necessitat de seleccionar un nou cavaller per incorporar-lo al Ball de Turcs i Cava-

CATALÀ I CASTELLÀ. CICLE SUPERIOR
1.

2. Comparació de la indumentària i els elements del Ball de Turcs i Cavallets de Tarragona i el Ball de 

similituds i diferències.

3. Ús de les TIC: enviament d’un SMS o d’un missatge de correu electrònic a companys de classe per 
demanar-los quedar plegats per anar a veure el Ball de Turcs i Cavallets.

4.
amb pirates que assetgen la costa tarragonina al segle XVI.

5. Cerca d’informació sobre els balls de cavallets vigents en cercaviles i festes majors d’arreu de Ca-
talunya.

6.

7. cavall cavall bernat 
— cavall de vapor heroïna

8. cavall o turc: a cavall de, ser el cavall de batalla, o
tots moros o tots cristians, el moro Mussa, ser un moro, no haver-hi moros a la costa, fer moros, l’oro 
i el moro, ser el cap de turc, agafar una turca, no estar cristià, ser un turc, parlar cristià…

9. Simulació d’ésser un agent d’assegurances que ha d’estendre una pòlissa per als possibles des-
perfectes soferts pels cavallets després d’una Santa Tecla. Redacció de les cobertures de l’assegu-
rança i d’un seguit de recomanacions per usar correctament la indumentària dels cavallets. 

10.

dels destinataris. 

11. -
sa.

12.

13. Cerca d’informació a internet sobre el ball i els instruments musicals que l’acompanyen. Elabora-

14. Lectura d’un fragment curt, original del Llibre dels feits http://www.lafactoria.eu/ElLlibreDelsFeyts/
index.php

LLENGUA ANGLESA. CICLE INICIAL I MITJÀ
1. Treball amb el vocabulari de les parts del cos humà, la roba, etc.

2.
he/she is…, he/she has got…, he/she looks like…, how/what does he/she look like?, he/she is wearing,
etc.
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2.

3. Música en temps de Jaume I, a càrrec 

4. Audicions de cançons: Història de Catalunya http://www.llibrevell.cat/wp/musica-en-temps-de-
jaume-i/, http://www.youtube.com/watch?v=eRrpjxrVSMU&feature=related, http://webs.racocatala.
cat/historia  catalunya/jaumei.html, lletra de les cançons del disc Història de Catalunya amb cançons

-

LLENGÜES i LITERATURA
1. Mar i cel.

2. L’illa 
del Tresor Los baños de Argel i Los tratos de Argel El
Quixot La Dragontea, de Lope de Vega, poemes de Lord Byron, Espronce-

Història d’un cavall
etc.

3. aixovar, albercoc, alcalde, alcohol,
àlgebra, arracada, carxofa, elixir, escacs, gerra, guitarra, magatzem, matalàs, química, quitrà, rajola,
raval, safata, setrill, tambor, xarop, zero

4.
-

5. El Llibre dels feits
-

trevista.

6. Curial e Güelfa http://www.
xtec.es/~aribas4/literatura/m2ex1/%EDndex.htm Tirant lo Blanch, El Quixot…

7. Llibre d’Evast e Blanquerna http://www.xtec.es/~aribas4/literatura/
Llull/comentariEvast.htm Llibre d’Amic e Amat, Llibre de l’orde de cavalleria

8. XV

Corella, etc.

9. enfrontament armat, guerra preventiva,
bèl·lic, intervenció militar, danys col·laterals, zona d’exclusió aèria

10. Treball de la llegenda El salt de la reina mora

FOREING LANGUAGES AREA
1. Translation of a short paragraph of the festivities programme of Santa Tecla.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA



Fitxes
didàctiques
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13. Joc del QUI ÉS QUI.



Annexos
1. Referència històrica del Ball de Turcs i Cavallets de Tarragona
2. Context històric del Ball de Turcs i Cavallets
3. De cavallers i nobles
4. La pirateria a les nostres contrades
5. Turcs i cavallets als Països Catalans
6. Possibles sessions de treball per aprendre a ballar la cercavila del Ball de Turcs i Cavallets 

de Tarragona 
7. Comentari d’El Salt de la reina mora
8. Representacions del cavall en l’art
9. Persones que han ballat el Ball de Turcs i Cavallets de Tarragona des del 22 de setembre de 1990 

fins al 23 de setembre de 2010 
10.MAtemàtiques. Cicle inicial del Ball de Turcs i Cavallets
11. Partitures
12.Fonts consultades i de referència
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10.3. BALL DE TURCS I CAVALLETS: CÀLCUL
Descripció del material

Per jugar es necessiten dos cartrons iguals. Un 
-

cultat escollida. Els daus poden ser de punts o de 
números, segons l’edat dels nens.

Propostes

Joc de la turca

alumnes llancen un dau de punts i tapen 
-

sultat de llançar el dau.

Joc del cavallet

dels dos daus. 

10.4. BALL DE TURCS I CAVALLETS: JOC ESPACIAL
Descripció del material

Joc 1. Posicions del cavallet. Un element, dues variants. 
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