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                                   From Baroque to hip hop 
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Objectius 
-Adquirir les estratègies per interpretar una cançó en llengua estrangera (dicció, ritme..) 
-Contribuir a la millora en la competència comunicativa en llengua anglesa. 
-Fomentar el treball col.laboratiu i la creació musical. 
-Contribuir a consolidar conceptes i continguts de la música tals com les característiques de 
l’estil barroc o de l’estil hip hop. 

Descripció de la proposta 
Aquesta activitat està pensada des d'un enfocament AICLE (aprenentatge integrat de 
contingut i llengües estrangeres). En aquesta s’intenta treballar el paralelisme entre el hip 
hop i el barroc a través d’una cançó “Everything’s gonna be alright” de Sweetbox la base 
instrumental de la qual és una peça de J.S. Bach (Barroc). Els alumnes treballaran la lletra de 
la cançó i la cantaran tot creant una lletra i coreografia nova. Paral.lelament es treballaran 
les característiques del Barroc musical i de l’estil hip hop. El material dóna eines per 
aprendre a cantar la cançó i reforça continguts propis de l’àrea de música tot fomentant la 
creació musical. Malgrat que l'element que guiarà l'activitat serà la música, l'alumnat estarà 
exposat a la llengua anglesa i el material proporciona suport per millorar la competència 
comunicativa en aquesta llengua. L'activitat incorpora elements de l'esmentada metodologia 
en tant que fomenta el treball cooperatiu, la presa de decisions en la confecció de l'activitat 
per part dels alumnes, i sobretot en el fet que l’alumnat s'ha de sentir el veritable 
protagonista del seu procés d’aprenentatge. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

Els alumnes desenvoluparan les activitats descrites en el Material per l’alumant fent ús del 
material complementari i de recursos TIC i vídeos que aniran apareixent al llarg del procés.  
L’agrupament que seguiran els alumnes (individual, en parelles, en grups petits i la classe 
grupal) així com la temportizació aproximada de les tasques a fer, estan especificats en els 
enunciats de les activitats. L’avaluació per part del professor serà una observació sistemàtica 
de les tasques realitzades. També la presentació oral de les activitats 5 i 6 b  i per finalitzar 
el resultat final del resultat artístic.  

Recursos emprats  
En la proposta es suggereixen diferents videos i recursos TIC per elaborar les tasques.  

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

- Característiques del a música hip hop 
- Característiques de la música del Barroc. 
- Creació musical a partir de patrons donats.  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta activitat s’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO.  

Documents adjunts 

-MA_From Baroque to hip hop. Material per a l’alumne 
-MAC_From baroque to hip hop_Score. Material complementari. partitura Air on the G String -
J.S. BAch Arranged by  Ian Cantor.  
-MAC_From Baroque to hip hop_lyrics. Material complementari alumnes. Lletra cançó 
Everything it’s gonna be alright.  
-MP_From Baroque to Hip hop. Material per al professorat 
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