
 

                 

 

 

 

 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 2 

 

Let’s go to the theater to see Billy Banjo! 
 

 

 

(Fotografia realitzada per Mònica Bori Sanz) 

Objectius  

 

● Familiaritzar els alumnes amb la història de Billy Banjo. 

● Construir frases senzilles oralment sobre els sorolls externs i interns. 

● Comprendre textos escrits sobre la història de Billy Banjo. 

● Llegir la història de Billy Banjo en veu alta amb l’acompanyament de gestos amb una 

pronunciació i entonació adequada. 

● Utilitzar tècniques holístiques del ioga educatiu per facilitar l’aprenentatge de la llengua 

estrangera.  

● Valorar textos literaris senzills, com Billy Banjo. 

 

Descripció de la proposta  

 

Els alumnes de 4t de primària aniran a veure l’obra de teatre Billy Banjo en anglès al teatre de 

la nostra ciutat. Abans d’anar-hi, duem a terme aquesta proposta didàctica amb la finalitat que 

els nens i nenes es familiaritzin amb la història que veuran al teatre i siguin capaços de llegir la 

història de manera teatralitzada amb gestos que compartiran amb altres classes i famílies. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Aquesta proposta didàctica es desenvolupa en 5 sessions de 45 minuts amb mig grup 

d’alumnes. S’integra el treball lingüístic amb diferents tècniques holístiques per fomentar la 

concentració i atenció, la memorització, l’adquisició de nou vocabulari i estructures lingüístiques. 

A través de diferents dinàmiques i activitats es posa èmfasi en la lectura en veu alta i 

l’expressió oral, així com en el treball cooperatiu.  

Sessió 1: escoltem el diàleg de “Billy Banjo meets Mr Posh” tres vegades de diferents maneres 

(seguint el text amb el dit, aixecant  mà dreta i mà esquerra quan canvia el personatge, llegint 

en veu alta com si fóssim locutors de radio). 

Sessió 2: Respirem en parelles i  resolem una comprensió lectora sobre el text de la sessió 1. 

Sessió 3: Netegem del cos,  practiquem el diàleg en parelles i  el llegim en veu alta fent 

l’activitat de “radio station” (el infants fan un cercle al costat de la seva parella, la mestra se 

situa al mig i van indicant -pujant i baixant la mà- quina parella ha de llegir en veu alta). 
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Sessió 4: Mimem els ulls, llegim “The Story of Billy Banjo”, mentre l’escoltem. En parelles, 

llegim la història en veu altra posant-li gestos a cada paraula (acordats pels dos infants). 

Sessió 5: Practiquen el text  amb gest en parelles i el gravem. 

 

Recursos emprats  

 

Els materials utilitzats són dos textos: el diàleg “Billy Banjo meets Mr Posh” i “The Story of Billy 

Banjo” i els seus àudios proporcionat per IPA Productions abans d’anar a veure l’obra 

disponibles a https://www.ipaproductions.com/ca/shows/billybanjo. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Continguts: el text i diàleg teatral. 

Dimensió comunicació oral: C1, C2, C3 

Dimensió comprensió lectora: C4, C5, C6. 

Dimensió expressió escrita: C8 

Dimensió literària: C10, C11. 

Dimensió actitudinal, plurilingüe i intercultural: C12 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

A alumnes de cicle mitjà, especialment de quart de primària. És una proposta oberta i 

col.laborativa per tal que tots els nens i nenes puguin desenvolupar les seves potencialitats al 

màxim, de manera que potencia la inclusió. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Llengua anglesa, educació artística. 

 

Documents adjunts 

 

Per al professor: Base d’orientació de la seqüència didàctica.  

Per als alumnes: Textos i àudios proporcionats per IPA Productions. 

 

Autoria 

 

Mònica Bori Sanz, mestra d’anglès de l’escola Patufet Sant Jordi Francesc Batallé i Aragonés 

de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 

https://www.ipaproductions.com/ca/shows/billybanjo

