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La La Land 
 

 
Objectius  

Millorar les habilitats lingüístiques en llengua anglesa a partir d’una sèrie d’activitats 

relacionades amb el musical: 

• Escoltar cançons de la banda sonora original de la pel·lícula. 

• Crear un podcast  sobre les seves expectatives de la pel·lícula abans de veure-la. 

• Veure La La Land en versió original amb subtítols al cinema o en DVD. 

• Escriure sobre alguna característica destacada de la pel·lícula (actors, personatges, 

argument, banda sonora original ...) 

• Crear un vídeo sobre les principals curiositats de la pel·lícula. 

• Realitzar una presentació sobre el tema triat. 

 

Descripció de la proposta  

Aquest projecte està dissenyat per a un grup heterogeni d'anglès bàsic amb interès per llegir, 

veure pel·lícules i sèries de televisió. Els alumnes coneixeran el somni americà a partir del 

treball sobre la pel·lícula La La Land, un musical dirigit per Damien Chazelle i protagonitzat 

per Ryan Gosling i Emma Stone. Aquesta pel·lícula ha estat nominada als 14 premis de 

l'Acadèmia i és una versió moderna dels musicals de Hollywood.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Es proporcionaran els enllaços i la informació específica per facilitar l'elaboració del projecte 

a l’aula amb instruccions clares. 

 

Recursos emprats  

Podcast Task Video: https://youtu.be/TzY1iJgCMY0 

La La Land Original Soundtrack:  

https://www.youtube.com/watch?v=BMQdZRLi_WM&list=PLywiNEAPE4I9mIv_edkzGeyJkeJmB9b8J 

City of Stars Lyrics with gaps: https://es.scribd.com/document/341569271/LA-LA-LAND-City-of-Stars 

It’s Another Day of Sun lyrics with gaps: https://es.scribd.com/document/341569574/It-s-Another-Day-

of-Sun-Gaps 

La La Land Curiosities: https://www.popsugar.com/entertainment/Ryan-Gosling-Playing-Piano-La-La-

Land-42857238 

https://www.popsugar.com/entertainment/La-La-Land-Facts-42970670 

http://www.konbini.com/us/entertainment/interesting-facts-about-la-la-land/ 

https://moviepilot.com/p/la-la-land-trivia-things-you-might-not-know/4173894 

http://www.therichest.com/world-entertainment/15-mind-blowing-facts-about-la-la-land/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TzY1iJgCMY0&feature=youtu.be 

Vocaroo: http://vocaroo.com/i/s0D4xkxPL6rZ 

Rubistar: http://rubistar.4teachers.org/index.php 
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Animoto: https://animoto.com/play/zlVWSyjY2wxfRN1Z3D2sTQ 

https://animoto.com/play/8DijEcxxIsQKVpE98RJqHQ 

Blendspace: https://www.tes.com/lessons/yoTZe7Qfk3tY3Q/la-la-land-project 

Some presentations at CFA Cornellà: https://www.youtube.com/watch?v=hrTOue3V1hE 

 

Competències i processos que es treballen de forma destacada  

Lingüística, Aprendre a aprendre, Autonomia i iniciativa personal, Social i ciutadana. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnes que cursen el nivell 3 de llengua anglesa a l’educació d’adults. 

 

Documents adjunts 

Seqüència didàctica amb orientacions per al professorat. 

 

Autoria 

Elena Porcel Martínez 

Judit Gimeno Grau  

Albert Serramontmany Hugas. 

 

 

 

 

 
 


