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Títol:  Music in the English class 

 
 
Objectius  

 
- Desenvolupar habilitats en el llenguatge oral, així com l'expressió de la veu i el cos. 
- Saber organitzar de manera eficaç les idees, a través d'activitats orals i escrites. 
- Avaluar les idees i creences dels altres d'una manera crítica i treure conclusions 

lògiques i textos coherents. 
- Utilitzar les experiències individuals i coneixements previs per dur a terme les 

tasques. 
- Utilitzar el vocabulari adequat, relacionat amb el tema. 
- Combinar diferents habilitats i intel·ligències múltiples en una activitat d'ABP. 
- Presentar els resultats que mostren la seva competència per via oral en la llengua 

estrangera. 
- Treballar amb respecte amb els altres membres del grup i saber donar i compartir 

opinions. 
- Fer servir l'ordinador, Internet i tots els programes necessaris per complir amb la 

totalitat del projecte de manera efectiva. 
 
Descripció de la proposta  

 
La música és una gran eina d'ensenyament i crea un ambient d'aprenentatge excel·lent. Ajuda 
als estudiants que se sentin relaxats a classe, per utilitzar el llenguatge mentre es diverteixen 
i no tenir por de cometre errors. Al treballar amb les cançons, els estudiants adults poden 
posar en pràctica totes les seves habilitats pel que fa a parlar, escriure, escoltar i als seus 
coneixements de gramàtica; i, en algunes de les tasques, es pot triar l'aspecte de la llengua 
on se senten més còmodes. 
  
La majoria dels nostres estudiants tenen un vincle emocional amb una cançó en anglès o 
algun cantant o grup que els agrada especialment. Per tant, a través d'activitats musicals,  els 
alumnes tenen una gran oportunitat de compartir les seves habilitats amb la resta del grup de 
manera col·laborativa. D'altra banda, els estudiants poden compartir sentiments positius, el 
que aporta optimisme i diversió al procés d'aprenentatge. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 
Els estudiants han de rebre instruccions clares abans de l'inici de cada activitat. Hem d'insistir 
en la importància de la col·laboració i  cooperació en tot el projecte. 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 

- Demanar informació sobre les preferències  musicals de les persones. 
- Parlar dels teus gustos musicals. 
- Ser capaç de fer suggeriments, expressar opinions i consenuar posicions, en relació a 

les tasques proposades. 
- Arribar a un acord sobre els tipus de música. 
- Discrepar educadament sobre els gustos musicals. 
- Mantenir converses d’àmbit personal. 
- Produir textos descriptius, narratius i expositius orals sobre els gustos  musicals i altres 

temes que s’hi relacionin. 
- Interessos i aficions.  
- Estils de música. 
- Verbs i expressions per introduir preferències: like, dislike, love, hate, in my opinion, 

I have no doubt that.. 
- Adjectius, per descriure escenes, la ciutat, el tipus de canço, etc. 
- Revisió del Simple Presen.t 
- Verbs que regeixen -ing (like, dislike, love, hate) 
- Connectors per relacionar idees: especially, also, however, therefore... 
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