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Nucli 
 

Títol  Three Rs: A Musical Instrument 

 

 
 

Objectius (*) 

o Dissenyar un instrument musical a partir de materials reciclables 
i descriure oralment el procés a la classe. 

o Reflexionar sobre la importància de les tres Rs: reciclar, reduir, 
reutilizar. 

 

Descripció de la proposta (*) 

  

En aquesta unitat didàctica es treballa la comprensió oral i escrita i expressió 

oral al voltant del tema de les tres Rs. Aquesta unitat contribueix a la 

competència en el coneixement i la interacció amb el món físic ja que es 

treballa el tema del reciclatge, de l’estalvi i de la reutilització. Es treballa la 

comprensió escrita i el punt gramatical de l’imperatiu. 

L’objectiu de la unitat és fer conscients a l’alumnat de la importància del 

reciclar, reusar i reutilitzar en la societat del segle 21. Com a producte final 

l’alumnat ha de dissenyar un instrument musical a partir de materials 

reciclables. A més a més, l’alumnat haurà d’explicar als seus companys com 

l’ha elaborat i com sona. 

 
 

Recursos emprats (*) 

 
Montse Irun i Inma Urrecha presenta aquest material per l’alumnat en format 
pdf.  
 
 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta unitat té una durada d’unes 5 sessions. Moltes de les activitats són en 
format digitals. L’avaluació de la unitat didàctica es farà partir de l’avaluació 
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del producte final, en aquest cas l’exposició oral de l’elaboració de 
l’instrument. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa i 
la competència del tractament de la informació i digital.  
 
En aquest material es treballa la competència escrita receptiva i la 
competència oral productiva. 
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S’adreça a tot l’alumnat de l’àrea d’anglès. 
 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Donat el tema que es treballa, aquesta unitat té relació directa amb les 
ciències experimentals i la tecnologia, ja que el reciclatge es treballa en 
aquestes dues àrees de forma explícita. 
 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per al professorat. 

 
 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 

 
El material es presenta en pdf. 


