
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

1 de 4

Títol: CANÇONS DE BANDOLERS I LLADRES DE CAMÍ RAL.
EXTREMA UNCTION

Il·lustracions: Carme Girbés Ferragud

Objectius
1- Analitzar textos llatins diversos, originals, adaptats o traduïts, mitjançant una lectura
comprensiva, i distingir les seves característiques essencials i el gènere literari al qual
pertanyen.
2- Adonar-se que la llengua llatina i la cultura clàssica han perllongat la seva influència en
el temps i han esdevingut un model imitable per a generacions posteriors.
3- Reconèixer l’origen llatí del lèxic de la llengua catalana i castellana, i aranesa si n’és el
cas, aplicant nocions d’evolució fonètica, morfològica i semàntica del llatí a les llengües
romàniques.
4- Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la
creació musical i per a l’expressió corporal, a partir de cançons i textos històrics del llibret.
5- Valorar l’escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d’enriquiment
personal i de coneixement d’un mateix i del món.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

2 de 4

Descripció de la proposta

Aquesta activitat és un treball sobre el text llatí que es diu quan es dóna l'extrema unció.
Consta d'un document que l'alumnat ha de treballar després d'escoltar la cançó
en llatí "Extrema unction", (11a cançó, pista 19) de la gravació

Cançons de bandolers i lladres de camí ral
https://youtu.be/2NFJlKzPXwQ

Aspectes didàctics i metodològics
EXERCICIS

1- Comença amb una activitat a mode d'introducció per relacionar mots catalans actuals amb la
seva arrel llatina.

2- Segueix amb una altra de conjugació de verbs.

3- Continua amb una anàlisi i traducció de formes llatines.

4- Activitat inversa amb una anàlisi i traducció al llatí de formes catalanes.

5- La següent consisteix en analitzar morfològicament i sintàcticament els mots d'oracions
senceres, i traduir-les al català.

6- Exercici de comprensió i comunicació escrita sobre adagis llatins.

7- Traducció del text complet de la cançó “Extrema unction”.

8 a 14- Preguntes de recerca a l'entorn del llatí, que permeten aportar i clarificar dades sobre
aquesta llengua mare i les actuals llengües llatines nostres.

Apartat musical:

Existeix la partitura de la cançó a disposició del professorat per si es vol treballar també la part
musical. Aquesta part tracta sobre els instruments, el clavicèmbal, la polifonia, el cantus firmus,
les veus de mezzosoprano i baix, la forma ternària, i el gènere culte religiós.

En acabant aquesta activitat és un moment idoni i una oportunitat per introduir l'alumnat en el
Requiem de Mozart, seguit del de Bramhs, de Verdi o de qualsevol altre. El professorat es pot
ajudar del visionat del final de la pel·lícula Amadeus que tracta de la mort d'aquest gran
compositor. També es pot relacionar amb el Stabat mater dels compositors Pergolesi, Rossini,
o qualsevol altre, fins i tot d'alguna de les vuit cançons en llatí del Llibre vermell de Montserrat.
Temporalització
El ritme de treball de l’alumnat pot ser molt diferent en funció dels interessos, motivacions,
dificultats i del temps disponible per part del professorat.
Es pot fer una selecció d’activitats i la dedicació a cadascuna d’elles pot variar en funció de si
es proposa realitzar-les de forma individual o en grup.
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Recursos emprats

Text de l'extrema unció http://razem.jezuici.pl/wodaignacego/RitualeRomanum1925.pdf

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Els textos llatins i la seva interpretació mitjançant la lectura comprensiva i comparada d’obres i
fragments traduïts.. Audició musical significativa per a l’anàlisi dels instruments, les formes i els
gèneres.
Competència comunicativa
Amb l’audició i la lectura del llibret, amb l’expressió escrita de diferents tipologies textuals i,
també, mitjançant el diàleg, el debat, l’exposició i la recerca d’informació, es treballen les
habilitats per expressar i interpretar pensaments, sentiments i fets, tant de forma oral com
escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure), necessaris per interactuar lingüísticament d’una forma
apropiada en una àmplia gamma de contextos socials i culturals. Pel que fa a la competència
lingüística del llatí, és aquest un bon instrument per estimular la reflexió sobre la llengua pròpia
i, per extensió, sobre el funcionament de qualsevol sistema lingüístic, de les llengües ja
conegudes per l’alumnat o de les que pugui arribar a conèixer. L’estudi del llatí serveix per
reforçar el coneixement etimològic no sols de la llengua pròpia, sinó també d’altres llengües
romàniques i, fins i tot, no romàniques.
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Implicar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge a través de diverses estratègies i mètodes
d’ensenyament-aprenentatge adequats al seu ritme d’assoliment dels objectius, tenint com a
objecte la construcció del coneixement.
Competència d’aprendre a aprendre
Comprèn la disposició d’implicar a l’alumnat en l’habilitat per organitzar i regular el propi
aprenentatge, individualment i en grups. Inclou l’habilitat de gestionar el temps d’una manera
efectiva, de resoldre problemes, d’adquirir, processar, avaluar i assimilar coneixements nous, i
de ser capaç d’aplicar nous coneixements en una varietat de contextos. Açò comporta ser
conscient del propi procés d’aprenentatge i de les necessitats d’aprenentatge de cadascú,
determinar les oportunitats disponibles i ser capaç de superar els obstacles amb la finalitat de
culminar l’aprenentatge amb èxit, motivant la reflexió i afavorint l’ autoavaluació.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1r de Batxillerat. Aquests són uns continguts assequibles també per l'alumnat que
cursa l'assignatura optativa de llatí a 4t d'ESO. No s'ha indicat a l'apartat Eixos-competències,
ja que l'aplicatiu no contempla aquesta assignatura a l'ESO.
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Aquesta activitat es pot treballar com a projecte amb col·laboració amb el professorat de
música.

Documents adjunts
Proposta per a l'alumnat
Solucionari per al professorat
Enllaç de la cançó: https://youtu.be/2NFJlKzPXwQ
Partitures per a veus i clavicèmbal

Autoria
Activitats extretes de la Proposta didàctica de
Cançons de bandolers i lladres de camí ral
ISBN: 978-84-608-6269-7 Dipòsit legal: B 5602-2016
sobre la gravació i el llibret del mateix nom
Cançons de bandolers i lladres de camí ral ISBN: 978-84-608-6268-0 Dipòsit legal: B 5601-
2016
de Wladimir Morales Adam
Professor de música a l'Institut Marianao de Sant Boi de Llobregat

Il·lustracions: Carme Girbés Ferragud
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