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Canta i explica 
 

 
 
Objectius* 

  
• Comprendre i interpretar la informació d’un text: la lletra d’una cançó. 
• Comprendre i interpretar textos audiovisuals procedents dels mitjans de 

comunicació, de les tecnologies de la informació i la comunicació, i 
d'altres fonts. 

• Elaborar i interpretar la informació a través de gràfics. 
• Elaborar, de forma guiada o autònoma, produccions audiovisuals senzilles 

de tipologies diferents, mitjançant la seqüenciació del procés i l'ús de 
diversos llenguatges.   

 
Descripció de la proposta* 

  
Webquest que treballa la llengua catalana d'una forma vivenciada, tot fent 
que els nens i nenes s'adonin que poden expressar històries i sentiments a 
través d’un altre llenguatge que els és molt proper: la música. Volem, amb 
aquesta webquest, que els nens i nenes vegin que el català no és només la 
llengua de l’escola sinó que té vida per ella mateixa, que té ritme i que 
sobretot la parla (i la canta!) molta gent en aquest país. 
 
L’alumnat ha de fer dues tasques ben diferents: una d’investigació i una altra 
de creació. Primer han d’escoltar cançons de música catalana i investigar 
sobre els grups que les toquen i el significat de les cançons. Amb el que han 
descobert fan una presentació tot explicant els grups musicals investigats i la 
classificació de les cançons a través d'una gràfica (quin percentatge hi ha de 
cançons que parlin d’amor, socials, de la quotidianitat, de l’amistat...). La 
fase de creació comença amb la creació del videoclip d’una cançó. La tasca 
final és la creació d'una cançó.  
 
Recursos emprats* 

 
El recurs base emprat és la webquest: Canta i explica 
https://sites.google.com/a/xer.cat/espaididactic_canta/ 
Dins la webquest trobem tots els recursos necessaris, des dels enllaços on 
trobar la informació en el moment de fer la recerca, els videoclips de les 
cançons proposades per treballar (aplegades al web 
https://sites.google.com/a/xer.cat/espaididactic_cancons/ 
 i els fulls de suport com a documents adjunts. 
 
Altre programari necessari: Open Office, per a fer una presentació, el 
navegador d’internet per accedir als webs i el programa “Audacity” per gravar 
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la cançó (si no es vol gravar, no és necessari, només caldrà que cantin la 
cançó mentre sona la música). 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Temporització: Tot dependrà de les sessions que dediquem i de si fem totes 
les activitats plantejades. Si fem totes les activitats plantejades i hi 
dediquem dues o tres sessions setmanals, la webquest  pot durar un parell de 
mesos.  
Agrupament de l’alumnat: La webquest planteja el treball en grup per 
facilitar el treball col�laboratiu, però cada alumne ha de tenir fet el seu full 
de treball. D’aquesta manera aprenen a treballar en grup, però no es poden 
despistar o no fer la tasca encomanada. 
Aspectes tècnics a tenir en compte: Es necessita connectivitat a internet per 
fer la recerca. Tècnicament no es necessita massa més, això sí, si es poden 
tenir micros per gravar les cançons, ens anirà millor.  
Avaluació: La webquest planteja una rúbrica d’avaluació per a poder fer el 
seguiment de l’alumnat durant tot el procés. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Tot i que la competència lingüística i audiovisual és la que es treballa més a 
fons, no podem obviar que la competència digital és present en cadascuna de 
les activitats proposades, així com l’artística i cultural o la d’aprendre a 
aprendre. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Cicle superior de primària. Totes les activitats es poden treballar amb 
qualsevol tipus d’alumnat, però aquestes en particular van ser pensades per 
treballar amb l'alumnat nouvingut i d’origen immigrant que tenim a l’escola 
Collasso i Gil, de Barcelona.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta webquest neix dins l’àrea de llengua catalana, però amb una clara 
aposta per la transversalitat. Es pot vincular amb l’àrea de socials, i fins i tot 
de matemàtiques pel que fa al treball confecció i lectura de gràfiques. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat: 
ma_fitxacanço.doc   
ma_corrandes.doc    
ma_grafica.doc 
ma_recerca.doc  
ma_ceskfreixas.odt   
ma_somiatruites.doc   


