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Illustrating a song  
 
 

 
Objectius* 

  

 Llegir i comprendre la lletra d‟una cançó. 

 Interpretar i inferir alguns significats senzills d‟una cançó. 

 Ampliar i repassar vocabulari i estructures gramaticals. 

 Pensar, dissenyar i portar a terme un “lay out” del projecte. 

 Relacionar la lletra i els significats de la cançó amb imatges. 

 Utilitzar les noves tecnologies per il·lustrar una cançó. 

 Utilitzar el diccionari com a eina de suport de traducció. 
 
Descripció de la proposta* 

Treballar cançons és un dels principals recursos en l‟ensenyament – 

aprenentatge de la llengua per practicar el ritme i la pronunciació i per 

introduir o repassar vocabulari i estructures gramaticals.   

Hi ha moltes maneres de treballar les cançons i les lletres amb activitats com 

“fill the gaps”, “sing along”, karaoke, “sing and do the actions”, o 

simplement “ join and sing”. 

En aquest projecte s„il·lustra una cançó amb fotografies fetes pels alumnes, 

tot relacionant frases i vocabulari amb imatges pensades i produïdes per ells.   

 

Recursos emprats* 

Per al curs de cinquè de primària es va utilitzar la cançó “We’re going to be 
friends” d‟en Jack Johnson en format mp3. Aquesta és una cançó perfecta per 
començar el curs, doncs la lletra és plena de referències a l‟escola, objectes, 
estances, activitats, i altres aspectes relacionats amb ella com ara les 
amistats, els sentiments, el joc... 
Lletra de la cançó completa i una activitat “Filling the gaps”. 
Graella per elaborar el guió del projecte.  
Diccionaris en format paper o “on line” com ara wordreference.com  
Càmera de fotos. 
Windows Movie Maker 
Paint (qualsevol editor gràfic) o Picassa 
Vimeo: espai web per allotjar el vídeo i obtenir un codi html per incrustar al 
bloc de l‟escola. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquest projecte es pot portar a terme en tres sessions d‟una hora senceres o 
com a “round up” al final de la classe, durant un parell de setmanes. 

http://www.youtube.com/watch?v=AqfCfUQxM4I
http://www.youtube.com/watch?v=AqfCfUQxM4I
http://jackjohnsonmusic.com/welcome/
http://www.wordreference.com/
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker
http://picasa.google.com/
http://vimeo.com/
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Iniciarem el projecte escoltant la cançó, marcant les paraules conegudes al 
text, esbrinant el significat d‟algunes frases senzilles i buscant al diccionari 
paraules proposades pel mestre i pels propis alumnes.  
A continuació es pot fer l‟activitat de “fill the gaps” com a reforç d‟audició i 
identificació de vocabulari. 
El projecte continua tot demanant als nens i nenes que, en grups o en 
parelles, elaborin un guió per fer les fotografies i associar-les a la lletra de la 
cançó. Amb l‟ajut del mestre s‟editaran les fotos per retocar-les, si cal, i es 
muntarà un vídeo (fotografies, música i lletra).  
Com que l‟objectiu fonamental d‟aquesta tasca és fer una revisió d‟aspectes 
lingüístics a l‟inici de curs, tot treballant en grup, la seva avaluació es basarà 
en l‟observació d‟aspectes actitudinals: col·laboració i cooperació per assolir 
un objectiu comú, i motivació i respecte per les produccions dels companys. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen de manera integrada dues competències lingüístiques bàsiques: 
l‟oral i l‟escrita. També es treballen les competències d‟aprendre a aprendre, 
audiovisual, digital i artística.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta és adequada per alumnes de Cicle Superior de primària, però, 
d‟una manera més senzilla, fins i tot es pot realitzar amb alumnes de Cicle 
Inicial. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquest projecte utilitza diferents coneixements i s‟assegura un treball 
interdisciplinari en un context audiovisual: habilitats comunicatives, 
tractament de la informació, producció audiovisual, vinculació de sabers, 
actitud de col·laboració i cooperació...  
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 
Lletra de la cançó completa: We‟re going to be friends full song.pdf 
Activitat “Fill the gap”: We‟re going to be friends fill the gaps.pdf 
Exemple de “lay out” per la cançó proposada: Layout.pdf 
A Vimeo hi trobareu dos exemples: “We‟re going to be friends”, “Knock, 
knock” 
- Material pel mestre: 
Procés, indicacions i suggeriments per portar a terme l‟activitat: 
http://cockroachesladybugs.blogspot.com/2011/11/illustrating-song-with-photos-made-by.html 
 
 
 
Enric Calvet 

http://vimeo.com/30092203
http://vimeo.com/30091850
http://vimeo.com/30091850
http://cockroachesladybugs.blogspot.com/2011/11/illustrating-song-with-photos-made-by.html

