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Títol  Let’s sing in English: We are the world 

                           
Objectius 
  

- Adquirir les estratègies per interpretar cançó en llengua anglesa. 
- Millorar la competència comunicativa en llengua anglesa. 
- Fomentar el treball col·laboratiu.  
- Contribuir a consolidar conceptes i continguts de la música tals com: forma 

musical, les veus humanes. 
- Fomentar la creació musical.  

Descripció de l’activitat 
  
Aquesta activitat està pensada des d'un enfocament AICLE (aprenentatge integrat de 
contingut i llengües estrangeres). El leit motiv de l’activitat és referit a la la cançó 
We are the world. El material dóna eines per aprendre a cantar la cançó i reforça 
continguts propis de l’àrea de música (les veus humanes, forma musical..) tot 
fomentant la creació musical.  Malgrat que l'element que guiarà l'activitat serà la 
música, l'alumnat estarà exposat a la llengua anglesa i el material proporciona suport 
per millorar la competència comunicativa en aquesta llengua. L'activitat incorpora 
elements de l'esmentada metodologia en tant que fomenta el treball cooperatiu, la 
presa de decisions en la confecció de l'activitat per part dels alumnes, 
l'autoavaluació, la coavaluació i l'avaluació de grup i sobretot en el fet que l'alumnat 
s'ha de sentir el veritable protagonista del seu procés d’ensenyament. 
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Aspectes didàctics i metodològics 

Desenvolupament activitat 
Els alumnes aniran desenvolupant les activitats descrites en el seu material de 
treball, fent ús dels documents adjunts i altres recursos (webs i vídeos)  que 
s’esmenten. L’agrupament que seguiran els alumnes (individual, parelles, grups petits 
i classe grupal ja estan especificats en els enunciats de les tasques.   
Temporització aproximada  
3 sessions d’una hora. 

Avaluació de l’activitat. 

L’avaluació està basada en l’observació sistemàtica de la realització de les tasques per 
part de l’alumnat i en la presentació del treball final del vídeo amb imatges. En la 
darrera activitat els alumnes fan una autoavaluació i una avaluació de grup per 
valorar el treball col.laboratiu.   
L’alumne hauria de ser capaç de: 

- Escoltar fragments de cançó, producció oral en llengua anglesa i saber 
interpretar-la (activitats 1, 2,3 i 7) 

- Identificar els adjectius que qualifiquen les veus (activitat 4) 
- Identificar les parts de la cançó com a forma musical (activitat 5). 
- Interpretar partitura vocal de dificultat mitja amb parts solístiques i duets 

(activitat 6) 
- Comparar diferents interpretacions i manifestar-ho de forma escrita en llengua 

anglesa (activitat 8) 

Recursos emprats 

Videos:  
- We Are The World - Michael Jackson Lionel Richie Cindy Laupe 
- We Are The World 25 For Haiti - Official Video 
- We Are The World 25 For Haiti Interviews – Two 

Webs amb jocs: 
http://www.lyricstraining.com/play/761/usa_for_africa/we_are_the_world  
http://www.lyricstraining.com/play/4890/
justin_bieber_miley_cyrus_usher_fergie_akon_snoop_dogg_/we_are_the_world_for_haiti  
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp?
campaign=flyout_teachers_puzzle_wordcross 

http://www.lyricstraining.com/play/761/usa_for_africa/we_are_the_world
http://www.lyricstraining.com/play/4890/justin_bieber_miley_cyrus_usher_fergie_akon_snoop_dogg_/we_are_the_world_for_haiti
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/wordsearchsetupform.asp?campaign=flyout_teachers_puzzle_wordcross
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Alumnat a qui s’adreça especialment* 

Alumnat de 2n cicle de l’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Aquestes activitats es poden fer conjuntament amb l’àrea d’anglès. 

Documents adjunts 

MUS_We are the world voices 
MUS_We are the world lyrics 
MUS_We are the world sheet 
MUS_We are the world self assessment 
MUS_We are the world group assessment 

Autoria                            

Oscar Altide Crespo. INS Joan Salvat-Papasseit (Barcelona)


