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Bring me little water, Sylvie 
                                                     

Boissellerie - seille 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABoissellerie_-_seille.JPG 

Objectius  

- Interpretar cancó a diverses veus. 
- Interpretar ritmes corporals. 
- identificar elements de la música (textura, forma musical) d’una peça concreta. 

Descripció de la proposta  

Es tracta d'una proposta on intervenen totes les dimensions  del curriculum de l'expressió 
artística: percepció i escolta , en tant que analitzen els diferents elements musicals d'una 
cançó nordamericana, d'expressió, interpretació i creació,  en el moment d'interpretar una 
cançó a diferents veus acompanyada d'una percussió corporal i la de societat i cultura donat 
que l'alumnat contextualitza la cançó en el seu àmbit de creació. Aquest treball es fa seguint 
la metodologia AICLE  i per tant té en compte els principis d'aquesta: l'alumne al centre del 
procés d'aprenentatge, interaccció entre l'alumnat i alumnat-professorat, integració de 
continguts de la matèria amb els propis de la competència comunicativa en anglès) i ús de les 
TAC. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

L’alumnat estarà distribuït en diferents agrupacions segons el moment de la tasca : 
individualment, en parelles, en grups de 4 i tot el grup classe. El professor esdevé el 
facilitador i no fa explicacions sinó que només els lliura la tasca i vetlla perquè tot l’alumnat 
entengui la proposta. Pels alumnes amb necessitats específiques s’haurà d’ometre aquelles 
activitats amb més dificultat i adaptar-ne les que pugui fer (per exemple en la percussió 
corporal podrà seguir només un patró rítmic).  

Recursos emprats  

- partitures (com a material complementari). 
- accés a internet.  

Continguts, i processos que es treballen de forma destacada  

2.  Elements i patrons musicals. 
5.  Grafies, convencionals i alternatives. 
8.  Rítmica, moviment i percussió corporal. 
10. Art i societat. 

Competències 
Dimensió percepció i escolta 
1. Utilitzar estratègicament els elements del llenguatge musical per analitzar les 

produccions artístiques. 
Dimensió expressió, interpretacio i creació 
3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu i el cos.  
Dimensió societat i cultura 
9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i 
social. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  
Aquesta activitat s’adreça a alumnat de tercer d’ESO.  

Documents adjunts 
Material per l’alumnat (MA_bring me little water Sylvie.doc,  
Material complementari (MC_partitures.pdf,  MC_base instrumental), 

Autoria 
Oscar Altide Crespo de l’INS Quatre Cantons  


