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Aquest cançoner ha estat creat per l’equip de 

l’Espai Familiar de la Guineueta durant el 

confinament pel coronavirus. 

 

Està pensat tant pels més menuts, que puguin 

reconèixer i demanar les cançons a través de 

la imatge, com per infants més grans, que 

puguin llegir la cançó per poder-la cantar. 

 

Hem procurat cuidar les imatges, fugint 

d’una estètica infantilitzada i estereotipada, i 

oferir imatges reals quan ha estat possible, 

per mostrar referents quotidians i divertits. 

 

Desitgem que us acompanyi a passar unes bones 

estones cantant i ballant en família, i el gaudiu molt! 

 

Guineueta, 2020 

 



M’HE COMPRAT  

UN ELEFANT... 
 

M’he comprat un elefant, 

on el poso si és tan gran? 

 

A la cuina no, 

ni al corredor. 

A l’escala cau 

que és un babau!  

 

M’he comprat...  

Al despatx tampoc, 

perquè és molt badoc.  

On el posaré, 

que hi quedi bé? 

 

M’he comprat... 

Dalt del meu terrat? 

Hi farà un forat! 

Si el duc al carrer, 

potser el perdré! 

 

 



EL GEGANT DEL PI 
 

El gegant del pi 

ara balla, ara balla 

el gegant del pi 

ara balla pel camí. 

 

El gegant de la ciutat 

ara balla, ara balla, 

el gegant de la ciutat 

ara balla pel terrat. 

 

La tintina del gegant, 

ara passa, ara passa,  

la tintina del gegant, 

ara passa pel davant. 

 

El gegant del pi 

ara balla, ara balla 

el gegant del pi 

ara balla pel camí. 

 

 

 

 



L’ELEFANT I LA GIRAFA 
 

L’elefant Joan, gros com un gegant, 

menja pa amb tomàquet tot cantant. 

 

La girafa Marta, que sempre va farta, 

fa la migdiada a la barca. 

 

La girafa Marta i l’elefant Joan, 

tots dos fan manetes dins el fang. 

 

Marta, Joan, Marta, Joan, 

tots dos fan manetes dins el fang (x2) 

 

 



UN DRAC FEROTGE 
 

Un drac ferotge per la boca: 

Treu foc! Treu foc! 

No menja pa ni menja coca: 

Treu foc! Treu foc! 

 

La gent s'espanta 

quan el veu, 

qui no l'ha vist 

mai no s'ho creu. 

 

Drac (catacric-catacrac)  

no em fas cap por! 

Tu ets com un xai i jo el pastor!  

Sí senyor! 

 

Un drac ferotge... 

 

Se'l pot trobar 

a qualsevol llac 

és un drac verd 

i remullat. 

 

Drac (catactic-catacrac) no em fas... 



LA TORTUGA 

BALLARUGA 
 

Un, dos i tres, (fem la tortuga amb les mans) 

la tortuga, la tortuga. 

Un, dos i tres 

la tortuga ja no hi és (amaguem la tortuga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireu com balla la tortuga (quan apareix la tortuga) 

ballaruga balla bé 

mireu como balla la tortuga 

ballaruga ballarà 

 

 

 



YO TENGO UNA CASITA 
 

Yo tengo una casita   

que es así y así. 

 

Y por la chimenea  

sale el humo así y así. 

 

Y cuando quiero entrar,  

yo golpeo así y así  

 

Me limpio los zapatos 

así, así y así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA MANETA 

 

 

 

PICA DE MANS 
 

Pica, pica, pica de mans 

Gira, gira, sense parar 

Vola, vola, com l’ocellet 

Neda, neda, com un peixet! 
  

Jo tinc una maneta  
la trec a ballar,  
la tanco i la obro 
i la torno a amagar.  

Jo tinc una altra maneta  
la trec a ballar,  
la tanco i la obro 
i la torno a amagar. 
 

Jo tinc dues manetes  

les trec a ballar,  

les tanco i les obro 

i les torno a amagar. 
 

 



Hi havia una vegada, una ma. 

Que pujava, baixava i pujava 

Que si estava contenta ballava,  

i si estava trista s’amagava... 

 

Hi havia una vegada, una altra ma,  

que s’espolsava, s’espolsava, 

s’espolsava 

Que si estava contenta... 

 

Hi havia una vegada, dues 

mans, 

Que picaven, picaven, picaven 

Que si estaven contentes... 

 

Les meves mans, les meves mans  

Jo les sacsejo, i les passejo, i les passejo... 

Les meves mans, les meves mans jo les 

sacsejo, i les passejo fent així: 

 

Fent poc soroll, fent poc soroll 

Tot picant de peus, i de mans també 

Fent molt soroll, i més soroll 

Tot picant de peus, i de mans també! 

 



CARGOL TREU BANYA 
 

Cargol treu banya, 

puja a la muntanya. 

Cargol treu vi, 

puja al muntanyí. 

 

Cargol treu banya, 

puja a la muntanya.  

Cargol bover, 

jo també vindré! 

 

MARIETA 
 

Marieta vola vola 

Tu que portes camisola 

Si m’ensenyes el camí del cel 

Et donaré pa i mel 

 

Marieta, vola, vola, 
Tu que portes camisola. 
Marieta, puja al dit xic 
Que et donaré un confit. 

Marieta, vola, vola, 
Tu que portes camisola 

Marieta, puja al dit gros 
Que et donaré un plat d'arròs. 

Marieta, vola, vola, 
Tu que portes camisola. 
Marieta puja al cel 
Que et donaré pa amb mel. 



UN PEIX 
 

Un peix de color blau mou la cua, mou la cua  

un peix de color blau mou la cua dins del mar. 

 

Lerop, lerop, lerop, lerop        
Que neda per sota l’aigua 

Lerop, lerop, lerop, lerop, 

Que va pel fons del mar. 

 

 

Un peix de color verd fa bombolles, fa 

bombolles... 

 

 

Un peix de color 

groc puja i 

baixa, puja i 

baixa... 

 

 

Un peix de color gris 

neda ràpid, neda 

ràpid... 

 



LA ZEBRA 
 

Mireu sóc una zebra 

Sóc molt elegant! 

 

Si em feu una foto... 

(clic – clic) 

Sortiré de negre i 

blanc! 

 

 

CAMALEÓ 
 

Ull per aquí, ull per allà, la llengua enganxosa, 

puc canviar de color si m'espanto molt. 

 

Sóc petit, visc als arbres agafat de les branques. 

Puc sentir-te sense orelles em diuen Camaleó. 

 

 

 

 

 

 



LES FORMIGUES 
 

Les petites formiguetes a l'estiu 

quan el blat ja esta segat, 

ben lligat i apilotat 

surten arrengleradetes del seu niu 

fent xiu-xiu, fent xiu-xiu 

I van molt endreçadetes. 

 

Cap aquí, cap allà 

tot cercant les espiguetes. 

Cap aquí cap allà 

que per tot arreu n'hi ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN ELEFANT ES BALANCEJAVA 
 
Un elefant, es balancejava sobre la tela d’una 

aranya. I com que veia que no queia 

Va anar a buscar un altre elefant. 

 

Dos elefants, es balancejaven... 

Van anar a buscar a ... (nom de l’infant o educadora). 

 

Dos elefants i... (nom), es balancejaven... Van anar a 

buscar a ... (nom de l’infant) 

 

Tot l’EPI, es balancejava, sobre la tela d’una aranya, 

i com que veien que no queien... 

 

Ehh!! (diu l’aranya) què feu aquí??  

Que peseu molt, i jo no  us he convidat! 

Fora! Va agafar unes tisores...i xaas!  

Va tallar la tela d’aranya. 

 

I tots els nens i nenes, i els dos elefants...  

BAAAA-RRAAA-BUUUMMM!  

I l’aranya va dir: ostres! Esteu bé? I van respondre: 

Siiiii! Una altra vegada!!!  

 

 

 

 

 



LA BARCA PUJA I BAIXA 
 

La barca puja i baixa 

només hi pot pujar 

 

en Pau de Mariner 

i la Julia de Capitana 

 

en Pau cau a l’aigua 

la Julia el va a busca 

 

un petó i una abraçada 

i tornem a començar! / i marxem a navegar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BABY SHARK 
 

Baby shark, doo doo doo doo doo doo 

Baby shark, doo doo doo doo doo doo 

Baby shark, doo doo doo doo doo doo 

Baby shark! 

 

Mommy shark.... 

Daddy shark... 

Grandma shark... 

Grandpa shark... 

 

 

ELS BOMBERS 
 

Som els bombers 
que anem a apagar foc 
amb la camisa neta 
i el bigoti dret.  
 

Som els bombers 

que venim d'apagar el foc 

amb la camisa bruta  

i el bigoti tort. 



EL LLEÓ NO EM FA POR 

 
El lleó no em fa por 
pam i pipa, pam i pipa. 
El lleó no em fa por 
perquè sóc un explorador. 
 
Al matí vull sortir 
pam i pipa, pam i pipa 
Al matí vull sortir 
Per trobar-lo sota un pi. 
 
L' he trobat en un prat 
pam i pipa, pam i pipa 
L' he trobat en un prat 
i el lleó m' ha saludat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL BOLET PETITÓ 
 

Sóc un bolet 
molt petitó, 
ensenyo el barret 
quan ve la tardor (bis) 
 
 

Xim xibiribibom 
m’agrada la pluja! 

Ximxibiribibom 
m’agrada el sol! (2)   

 

Sóc un bolet 
molt petitó 
creixo sota els pins 
i en mig la verdor (bis)  

 
 
 
 

CANÇÓ DE TARDOR 

 
M’agrada la tardor perquè els arbres es despullen 

m’agrada la tardor virondeta virondó 
groc groc groc  groc groc groc 
grogues i seques són les fulles 
groc groc groc  groc groc groc 
grogues ,vermelles i marrons 



LA LLUNA LA PRUNA 
 
La lluna, la pruna 
vestida de dol 
el pare la crida  
la mare no vol 
 
La lluna, la pruna 
i el sol mariner 
el pare la crida 
i la mare també. 
 

 
MIREU ALLÀ DALT... 
UN ELEFANT 
 
Mireu allà dalt en els estels que hi ha: 
és un gros animal que en bicicleta va. 
 
És un elefant i doncs 
que us penseu!  
Té una cua al darrera 
i una trompa al davant. 
 



LA CASTANYERA 
 
Quan ve el temps de menjar castanyes, 
la castanyera, la castanyera, 
ven castanyes de la muntanya 
a la plaça de la ciutat. 
 
La camisa li va petita, 
la faldilla li fa campana, 
les sabates li fan cloc-cloc 
i en ballar sempre balla així. 
 
Quan ve el temps de collir 
castanyes, 
la castanyera, la castanyera 
ve contenta de la muntanya 
amb la cistella penjada al braç. 
 
La camisa li va petita,  
la faldilla li fa campana, 
les sabates li fan clo-clo,  
i al ballar sempre gira així. 

 
 
 
 

 



PLIM, PLIM, PLIM 
 
Plim, plim, plim,  
plim salta l´esquirol. 
 
Plim, plim, plim, plim 
de pressa puja al tronc. 
 
Plim, plim, plim, plim agafa una pinya. 
 
Plim, plim, plim, plim i se la menja tot sol! 

 
 

PEIX PEIXET 
 

Peix, peixet 
quina canya!  
quina canya! 
Peix, peixet 
quina canya  
al mar obert 



EL JAN PETIT  
 
En Jan petit com balla, balla, balla, balla;  
en Jan petit com balla, balla amb el dit.  
 
Amb el dit, dit, dit, ara balla en Jan petit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Jan petit com balla, balla, balla, balla;  
en Jan petit com balla, balla amb la mà.  
 
Amb la mà, mà, mà;   
amb el dit, dit, dit,  
ara balla en Jan petit  
 
 



PATUFET 
 
Patim, patam, patum, 
homes i dones del cap dret 
Patim, patam, patum, 
no trepitgeu en Patufet… 
 
Patim, patam, patum… 
Jo no vull créixer tot solet. 
M'abrigareu quan faci fred. 
 
Em vull fer alt com un Sant Pau 
I em curareu si em faig un trau. 
 
Sóc molt petit i vull ser gran. 
M'ajudareu a anar endavant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIP XAP 
 
Xip, xap, xip, xap, tots a 
l'aigua, tots a l'aigua, 
xip, xap, xip, xap,  
tots volem venir a nedar. 
 
Xip, xap, xip, xap, 
ai que em mullo! Ai que em mullo! 
Xip, xap, xip, xap,  
ai que em mullo tot el cap. 
 
Xip, xap, xip, xap,  
no m'esquitxis, no m'esquitxis. 
Xip, xap, xip, xap, perquè estic constipat.  
 
 

L’ARANYETA XICA 
 

L’aranyeta xica, puja la teulada, 

quan arriba dalt rellisca i cau a terra 

Ja surt el sol que fa fora la pluja 

Ja surt el sol i la pluja se’n va 



UN TREN PETITÓ 

 
Un tren petitó, que camina, que camina. 
Un tren petitó, que camina sense por. 
 
Qui vulgui pujar, que s’afanyi, que s’afanyi. 
Qui vulgui pujar, que s’afanyi que se’n va. 
 
 
 
 
 
 
 

PICA-SOQUES 
 
Al pati de l'escola  
hi havia un ocellet, oé, oé! 
es deia pica-soques 
i feia el seu niuet, oé, oé!  
Pica-soques, pica-soques, 
pica-soques pica bé. (bis) 
 
 
 



EL ÁRBOL DE LA MONTAÑA 
 
El árbol de la montaña eiao (bis) 
(picant amb les mans a les cames) 
En la montaña hay… un árbol, (es fa la forma d’un arbre) 

Ay ay ay que bello árbol, 
el árbol, de la montaña, (es fan les formes de cada element) 

Ei!  (picant de mans) 
El árbol... 
En el árbol hay… una rama, (es fa la forma d’una branca amb el braç) 

Ay ay ay que bella (rama), 
(la rama), del árbol, de la montaña, (es fan les formes de cada 

element) 

Ei!  
El árbol... 
En la rama hay…. un nido, (es fa la forma d’un niu amb les mans) 

Ay ay ay que bello nido, 
El nido, de la rama, del árbol, de la montaña, (es fan les formes) 

Ei!  
El árbol... 
En el nido, hay un huevo… 
En el huevo hay un pajarito… 
El pajarito tiene una pluma… 
Esa pluma la tiene un indio… 
El indio tiene un arco… 
El arco tira una flecha… 
Esa flecha llega a un árbol… 
 
 
 
 
 
 
 



PEDRO Y SU CABALLO 
 
En una cabaña, 
al pie de un bosque negro, 
vivía un cowboy 
que se llamaba Pedro. 
 
Tenía un caballo, 
dormía en el establo, 
mientras se tomaba 
alegremente un té. 
 
Pero había un indio, 
que era muy muy listo,  
se subió al establo 
y le robó el caballo. 
 
Esta es la historia 
de Pedro y su caballo 
y del indio listo 
que subió al establo. 
 
 
 
 
 
 



CARNESTOLTES 

 
 
Ara arriba Carnestoltes 
tots sortim a passejar 
ens posem una disfressa 
per saltar, cantar i ballar 
 
tiro-liro, tiro-liro, 
tiro-liro, lirulà 
 
Quan arriba Carnestoltes 
tots sortim a passejar 
 
tiro-liro, tiro-liro,    
tiro-liro, lirulà  
 
 

 
 
 
 
 



JOHN BROWN 

 
John Brown era un petit indi, 
John Brown era un petit indi, 
John Brown era un petit indi, 
era un petit indi, en John. 
 
Un petit, dos petits, tres petits indis, 
quatre petits, cinc petits, sis petits indis. 
 
Set petits, vuit petits, nou petits indis, 
deu petits indis John. 
 
Deu petits, nou petits, vit petits indis, 
set petits, sis petits, cinc petits indis, 
quatre petits, tres petits, dos petits indis, 
un petit indi, John. 
 
John Brown era un petit indi, 
John Brown era un petit indi, 
John Brown era un petit indi, 
era un petit indi, en John. 
 
 

es pot fer amb el nom:  
Laia, Brown, era una petita india... 



ESCARBAT BUM BUM 
 
Escarabat bum-bum, posa-hi oli, posa-hi oli. 
 
Escarabat bum-bum, posa-hi oli en el llum. 

 
Si en el llum no n'hi 
ha a l'escalfeta, a 
l'escalfeta,  
 
Si en el llum no n'hi 
ha a l'escalfeta n'hi 
haurà. 
 

Escarabat escarabat,  
endevina qui t’ha picat! 

 
 

 
PEDRA PEDRETA 

 
Pedra, pedreta, 
ben rodoneta, 

tiro-liro, là, 
tiro-liro-leta. 



HEI BUGUI BUGUI 
 
Amb la mà a dintre, amb la mà a fora, 
amb la mà a dintre i la fem rodar. 
 
Ballem el bugui bugui mitja volta ja! 
I ara piquem de mans! 
 
Hei bugui bugui, hey! 
Hei bugui bugui. 
Hei bugui bugui, hey! 
 
I ara piquem de mans! 

 
CAVALLERS 

 
Som, som, som els cavallers, 

I el que no digui res 
no té dret a carmanyola, 

I el que no digui res 
no té dret al porró.  
Atenció, cavallers, 

la mà dreta entra en 
acció. 

 



LA PETITA GRANOTETA 
 
La petita granoteta verda fa: Um, Ah! 
La petita granoteta verda, Um, Ah! 
La petita granoteta verda fa 
Quan surt a passejar 
 
Les granotes canten 
Xaralaralà, Xaralaralà, 
Les granotes canten 
Xaralaralà,  
i sempre fan Um Ah! 
 
 
 

UNA MOSCA 
 

Una mosca volava per la llum, 
i la llum es va apagar, 

i la pobra mosca 
es va quedar a les 

fosques, 
i la pobra mosca 

ja no va volar.  
(amb la a, e, i, o, u) 

 



E PO I TAI TAI -E 
 
E pō i taitai e!   
E pō i taitai e!    
E pō i taitai,  
E pō i tuki tuki!  
E pō i tuki tuki e! 

 
E po: piquem amb les mans a les cames 
I tai tai : piquem de mans 
E: creuem els braços i toquem les espatlles 
Tuki tuki: toquem el cap amb les mans 

 
 

PALMERA 
 
El/la (nom) surt a ballar perquè ho fa 
massa bé (2) 
 
Es mou, es mou, es mou com una palmera 
 
Es mou, es mou,  
com una palmera (2) 
 
Suau, suau, suau, 
su su suau, suau, suau 
su su suau, suau, suau  
su su suau. 



3 PETITS MICOS 
 

Tres petit micos penjats d’un cocoter, 
veuen un monstre que els deixa sense alè 
(ahhh!) 
baixant pel mig del riu s’apropa un cocodril 
(nyaaam) 
Quants en queden? 
2 
 
Dos petit micos penjats d’un cocoter... 
Quants en queden? 
1 
 
Un petit mico penjat d’un cocoter... 
Quants en queden? 
CAP! 
Cap petit mico penjat d’un cocoter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



AIXÍ FAN, FAN, FAN… 
 

Així fan, fan, fan, els petits bonics titelles, 
així fan, fan, fan, tres voltetes i se’n van. 

 
Tot picant de mans, els petits bonics titelles, 
tot picant de mans, els titelles es fan grans. 

 
Aixecant el dit, els petits bonics titelles, 
aixecant el dit tots plegats s’han ajupit. 

 
Sobre el prat florit, els petits bonics titelles, 
sobre el prat florit, un a un s’han adormit. 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENT DE SALUDAR-TE 
 
El dit gros, el dit gros. Sóc aquí, sóc aquí 
Content de saludar-te, content de saludar-te 

Ja me’n vaig, ja me’n vaig 
El dit índex, el dit del mig, l’anular, el dit 
petit, tota la ma. 



MARRAMEU 

 
Marrameu torra castanyes  
A la voreta del foc;  
ja n'hi peta una als morros,  
Ja en tenim marrameu mort.  
 
Pica ben fort, pica ben fort  
Que piques fusta, pica ben fort.  
 
Marrameu i marrameua  
S'embolica amb un llençol;  
Feia veure que era un home  
I era una fulla de col.  
 
Que piques fusta, pica ben fort  
Pica ben fort, pica ben fort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ARC DE SANT MARTÍ 
 
L’arc de sant martí, 
La pluja , la pluja. 
 
L’arc de sant martí,  
La pluja és aquí. 
 
(es pot fer en forma de carícies a l’infant) 
 

 
DING DONG 

 
Ding – dong, ding – dong 
Les campanes de Salom 

 
Toquen a festa i fan ding – dong 

Ding – dong, ding – dong (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASSATGES 
 

Dibuixo amb el tou del dit l’esquena és la meva pissarra: 
dibuixo la lluna quan surt a la nit onades que ballen al mar. 
 
Pugen ratolins,pugen ratolins,  
tornen a baixar, tornen a baixar.  
 
Vénen formiguetes, vénen formiguetes 
que mai s’estan quietes, que mai 
s’estan quietes. 
 
Pugen elefants, pugen elefants 
trepitjant el fang, trepitjant el fang. 
 
Vénen els goril·les, vénen els goril·les 
trepitjant formigues, trepitjant formigues. 
 
Dibuixo amb la meva mà l’esquena és la meva pissarra 
dibuixo pilotes, la llar del cargol, bombolles, planetes i el sol. 
 
Pugen cocodrils, pugen cocodrils 
mossegan-te així, mossegan-te així. 
 
Vénen ocellets, vénen ocellets 
 picant amb el bec, picant amb el bec. 
 
La corona al cap, la corona al cap 
un mocador llarg, un mocador llarg. 
 
Pugen papallones, pugen papallones 
dibuixant les ones, dibuixant les ones. 
 
Dibuixo amb el tou del dit l’esquena és la meva pissarra: 
dibuixo la lluna quan surt a la nit onades que ballen al mar. 
 



 
TIÓ DE NADAL 

 
 

Caga tió, tió de Nadal 
No caguis arengades 

que són massa salades 
Caga torrons, que són més bons! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caga tió, avellanes i torró 

Si no cagues bé 
Et donaré un cop de bastó! 

 
 
 
 
 
 
 



RIMAS 
 
Estava el enanito trabajando  
Rom pom pom, rom pom pom, rom pom pom 
pompompompompóm (x2) 
 
Y a la montaña se fue cantando 
Lalalá, lalalá, lala lala lalalá 
 
Allí un bocadillo se tomó  
Ñamñamñam, Ñamñamñam,  
Ñamñam ñamñam ñamnñamñam 
 
Y riendo bajó Jajajá, jajajá, jaja jaja jajajá 
 
Aquí una sopa se tomo (sonido de sorver 3 veces) 
 
Y dormidito se quedo: Sh, sh, sh 
 
 
 
El cocodrilo camina con sigilo 
Un pescadito quiere pescar 
Abre la boca, la vuelve a cerrar 
 
No ha tenido suerte,  
lo vuelve a intentar 
 
El cocodrilo camina con sigilo 
Un pescadito quiere pescar 
Abre la boca, la vuelve a cerrar 
Ha tenido suerte, ñam ñam ñam ñam ñam 



DALT DEL COTXE 
 
Dalt del cotxe hi ha una nina 
que en repica els cascavells. 
 
Trenta, quaranta,  
l'ametlla amarganta, 
pinyol madur, vés-te'n tu! 
 
Si tu te'n vas, nero, nero, nero. 
Si tu te'n vas, nero, nero, nas. 

 
MIREU ELS ÀNECS 
 

Mireu els meus ànecs, 
fan un capbussó! 
Fan un capbussó! 
El cap dins de l'aigua, 
no tenen cap por. 
 
Mireu els meus ànecs, 
juguen amb el fang! 
Juguen amb el fang! 
Piquen amb les potes, 
fan un bon xip-xap. 

Mireu els meus ànecs, 
corren sobre el prat. 
Corren sobre el prat. 
Busquen entre l'herba, 
s'han ben atipat. 
 
Mireu els meus ànecs, 
dormen al paller. 
Dormen al paller. 
El cap sota l'ala, 
noi, que s'hi està bé! 

 
 
 



EL BAILE DEL KING-KONG 
 
Es el baile del king kong! 
king kong, king kong. 
Que lo bailan los monos,  
king kong, king kong. 
En la selva tropical 
king kong, king kong. 
 
Un pasito para adelante. OÉ! 
Un pasito para atrás. OÉ!  
Un pasito para el medio. OÉ! 
 
Es el baile del king kong! 
king kong, king kong. 
Que lo bailan los monos,  
king kong, king kong. 
En la selva tropical 
king kong, king kong. 
 
Un pasito para adelante. OÉ! 
Un pasito para atrás. OÉ! 
Dos pasitos para el medio. OÉ, OÉ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAILE CHUCHUWA 
 
Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa wa, wa (2) 
Compañía, brazo extendido.  
 
Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa wa, wa (2) 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado.  
 
Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa wa, wa (2) 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado,  
dedo hacia arriba.  
 
Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa wa, wa (2) 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo 
hacia arriba, hombros en alto.  
 
Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa wa, wa (2) 
Compañía, brazo extendido, puño cerrado,  
dedo hacia arriba, hombros en alto,  
cabeza hacia atrás.  
 
 
 
Punys endintre! 
Dits enfora! 
Cames obertes! 
Peus de pingüí! 
Genolls junts! 
Cul enfora! 
Cap amunt! 
Llengua fora! 
 



EL RATOLÍ 
 

Sota la taula hi ha un ratolí 
menja, menja, menja  
un tros de formatge.  
Sota la taula hi ha un ratolí 
té la cua llarga i el nas petit. 

 
DEBAJO UN BOTÓN 
 
Debajo un botón, ton, ton 
Del señor Martín, tin, tin 
Había un ratón, ton, ton, 
¡ay! que chiquitín, tin, tin. 
 
¡Ay! que chiquitín, tin, tin, 
Era aquel ratón, ton, ton,  
Que encontró Martín, tin, tin, 
Debajo un botón, ton, ton. 
 

Es tan juguetón, ton, ton, 
El señor Martín, tin, tin, 

Que metió el ratón, ton, ton, 
En un calcetín, tin, tin. 

 
En un calcetín, tin, tin, 

Vive aquel ratón, ton, ton, 
Lo metió Martín, tin, tin, 

Porque es juguetón, ton, ton. 


