!

!

Fem teatre amb l’Ofrena musical de J.S. Bach
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Portrait of Johann Sebastian Bach/ public domain
http://www.jsbach.net/bass/elements/bach-hausmann.jpg

Objectius
- Conèixer breument la vida de J.S. Bach
- Contribuir a l’expressió escrita i oral en llengua catalana.
- Familiartizar-se amb el gènere teatral.

Descripció de la proposta
Els alumnes llegiran part de la biografia de J.S Bach i específicament en el moment de
composició de l’Ofrena musical. Després hauran de convertir la informació en una obra de
teatre i després hauran de representar-la.

Aspectes didàctics i metodològics
L’alumnat haurà de treballar primer en grups de dos per confeccionar l’obra de teatre i
després la classe escollirà en votació unes quantes obres per representar. En aquesta fase els
grups es faran segons el nombre d’intèrprets que apareguin en l’obra. El professorat avaluarà
tant el redactat de l’obra de teatre (si es respecten els codis del gènere, l’originalitat,
l’expressió escrita…) com la posada en escena, la interpretació teatral i l’organització del
treball.
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
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Recursos emprats
- Atrezzo i indumentària que puguin aportar els alumnes.
- Àudio
- Projector on aparegui imatge d’una estança del palau
- Documents adjunts: Material per al professorat, material per a l’alumnat i graelles
d’avaluació.

Continguts i processos que es treballen de forma destacada
- Biografia de J.S. Bach
- Gènere literari; teatre.

Competències
-Interpretar i valorar el contingut de textos escrits acadèmics per comprendre’ls. Dimensió
comunicativa. Comprensió lectora.
-Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació,
coherència, cohesió i correcció lingüística. Dimensió comunicativa. Expressió escrita
-Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. Dimensió literària
-Interpretar textos del gènere teatral.
-Treballar en equip.
Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat s’adreça a alumnat de 1r d’ESO. És una activitat que es pot fer també
conjuntament amb l’àrea de llengua catalana.
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Llengua i literatura catalanes i Educació visual i plàstica.
Documents adjunts
Material per al professorat (MP_ Fem teatre amb l’ofrena musical de J.S.Bach.doc )
Material per l’alumnat (MA_Fem teatre amb l’ofrena musical de J.S.Bach.doc),
Graelles d’avaluació
Autoria
Oscar Altide Crespo de l’IES Joan Salvat-Papasseit.

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.

