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To be or not to be, a serious dilemma 
 

 
 

Objectius   

 

Al finalitzar aquesta unitat didàctica  els alumnes seran capaços 
de: 
• Produir frases breus seguint un model. 
• Fer servir patrons simples de ritme, entonació i pronunciació. 
• Fer servir l’expressió gestual 
• Valorar la Literatura com a font de diversió. 

U 

 

 

 

Descripció de la proposta  

 

El 23 d’abril se celebra el Día del Llibre, en record de l’aniversari de la mort d’en Cervantes i 

Shakespeare. Aprofitem aquesta celebració per a presentar Shakespeare i la seva obra Hamlet 

als alumnes d’Anglès 1. 

El punt de partida és el començament del famós soliloqui del príncep Hamlet, To be or not to 

be. Els alumnes mostraran què és el que ja saben sobre Shakespeare i Hamlet, i tindran 

l’oportunitat de veure tres actors interpretant aquest personatge en l’escena del soliloqui. 

Situaran aquest parlament dons del context de la trama de l’obra, mitjançant un breu resum 

dels Actes I i II. Com a tasca final se’ls demanarà que elaborin el seu propi dilema, gravant la 

seva actuació. No s’explicarà la resta de la trama; es tracta de provocar la seva curiositat. Si 

ha estat així, ells mateixos buscaran més informació.  

 
Aspectes didàctics i metodològics  

 

Sent que en la tasca final es demana als alumnes que recitin To be or not to be... al llarg 
de la unitat haurem de proporcionar unes activitats que els serveixi de bastiment per a 
assolir l’èxit. En aquest sentit la correcta pronunciació és clau. He planificat doncs vàries 
activitats relacionades amb la fonètica. Els alumnes podran sentir a diversos actors 
representant l’escena, i tindran ocasió d’analitzar els sons en els què s’han de fixar per. És 
molt important que entenguin com es realitzen aquests sons, i que els reprodueixin i que 
intentin distingir-los d’altres semblants.  
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Documents adjunts 

 

- To be or not be, a serious dilemma (lesson plan) 

- To be or not be, a serious dilemma (worksheets) 

 

Autoria 

 

Roser de Antonio García, professora de Llengua Anglesa en centres d’adults. 

 

 

 

 

 
 


