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Resum:  

En aquest treball parlarem de les diferents metodologies que existeixen i de les  avantatges 

que suposa treballar la comunicació i l’expressió oral en anglès amb els nostres alumnes 

a través de l’art dramàtic. A més, s’ha dut a terme el disseny d’una proposta didàctica que 

es basa en l’art dramàtic com a recurs didàctic, no només per tal de millorar la 

competència comunicativa en llengua anglesa, sinó també la motivació, l’autoestima i la 

cooperació entre ells. 

 

Paraules clau: Art dramàtic, educació primària, ensenyança, aprenentatge, llengua 

anglesa. 

 

 

Resumen:  

En este trabajo hablaremos de las diferentes metodologías que existen y de las ventajas 

que supone trabajar la comunicación y la expresión oral en inglés con nuestros alumnos 

a través del arte dramático. Además, se ha llevado a cabo el diseño de una propuesta 

didáctica que se basa en el arte dramático como recurso didáctico, no sólo para mejorar 

la competencia comunicativa en lengua inglesa, si no también la motivación, la 

autoestima y la cooperación entre ellos.  

 

Palabras clave: Arte dramático, educación primaria, enseñanza, aprendizaje, lengua 

inglesa. 

 

 

Abstract: In this project we are going to talk about the different methods that exist and 

all of the advantages that drama means when it comes to work communication skills and 

oral expression with our students in English. Moreover, a didactic project, based on drama 

as a resource to improve not only the communicative competence in English but 

motivation, self – confidence and cooperation between them, has been designed.   

 

Keywords: Drama, primary education, teaching, learning, English.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Actualment, l’ensenyança de la llengua anglesa és un tema que preocupa al sector 

educatiu degut al fracàs escolar en l’aprenentatge d’aquest idioma i tenint en compte que 

l’anglès ha adquirit un paper protagonista a nivell mundial.  

 

El mètode tradicional d’ensenyança segueix predominant a algunes escoles i, pot ser, 

serveixi perquè els alumnes dominin la gramàtica en anglès, però, aquest sistema, manca 

d’estratègies per treballar la competència comunicativa i l’expressió oral. Quan parlem 

d’un aprenentatge eficient i de ser competent en una llengua necessitem saber utilitzar-la  

per poder comunicar-nos. De fet, la finalitat principal que té una llengua és la de poder 

comunicar-nos entre nosaltres, per tant, a l’hora d’ensenyar-la no la podem desvincular 

de la competència comunicativa. A més, les carències del mètode tradicional també les 

podem veure reflectides en la creativitat i la imaginació dels nostres alumnes.  

 

2. JUSTIFICACIÓ 
 

L’aprenentatge d’una llengua estrangera sempre m’ha paregut molt interessant i 

enriquidor. És una manera de traslladar-se a un altre país i conèixer una mica més d’una 

altra cultura. 

 

La meva experiència com alumna em va fer adonar-me’n que estudiant i dominant, 

únicament, la gramàtica no aconseguiria aprendre i interioritzar l’idioma. Necessitava 

poder expressar-me, poder comunicar-me, contextualitzar les activitats per tal que 

tinguessin sentit i poder viure o representar situacions que s’apropessin a la realitat. Va 

ser amb l’art dramàtic i amb la visualització de contingut en versió original com vaig 

aconseguir entendre, interioritzar i començar a dominar l’anglès. Tot i que segueixo 

aprenent cada dia.  

 

Per aquest motiu, he decidit treballar sobre aquest tema i dissenyar un projecte que, en 

certa manera, impliqui un canvi en la metodologia i en l’enfocament del procés 

d’ensenyança – aprenentatge de la llengua anglesa. A la meva proposta didàctica 
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treballarem la comunicació i l’expressió oral a través de l’art dramàtic per, a la vegada, 

adquirir altres destreses, valors i habilitats.  
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3. OBJECTIUS 
 

L’objectiu principal d’aquest treball és:  

Realitzar un estudi sobre l’ús de l’art dramàtic com a recurs didàctic dins el context de 

llengua anglesa en educació primària. 

 

Partint d’aquest objectiu i amb la finalitat d’incorporar l’art dramàtic a les aules de llengua 

estrangera, s’ha dissenyat un projecte que, a la vegada, inclou altres objectius. 

 

• Objectius generals del projecte: 

 

O2: Fer ús de l’expressió oral y corporal  

O3: Millorar el treball en equip i l’organització conjunta 

O4: Incorporar nou vocabulari en anglès 
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4. MARC TEÒRIC 
 

4.1 Estratègies d’aprenentatge 

 
El procés d’ensenyança – aprenentatge es considera la part fonamental de l’educació. Per 

tal que aquest procés es dugui a terme amb èxit, comptem amb un seguit d’estratègies, 

recursos i tècniques per aconseguir que sigui un aprenentatge significatiu. 

Rodríguez i García (2005) per definir i entendre millor el concepte d’estratègies 

d’aprenentatge, citen a Weinstein i Mayer els quals entenen les estratègies d’aprenentatge 

com: “conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación”. (Rodríguez i García 2005, p. 3) És a 

dir, estan constituïdes per un conjunt d’activitats i pensaments que, normalment, estan 

planificades per l’estudiant.  

 

4.1.1 Teories i concepte d’aprenentatge 

 

Com expliquen Rodríguez i García (2005), quan parlem d’aprenentatge trobem diverses 

definicions. Per una banda tenim la teoria conductista. Pels conductistes l’aprenentatge 

és un procés que es basa en reforçar una resposta. És a dir, l’alumne tindria un paper 

passiu del qual s’espera que respongui de la manera adequada mitjançant uns estímuls. 

En aquest cas no es tenen en compte els factors psicològics que intervenen.  

 

Com afegeixen Ertmer i Newby (1993), el conductisme es basa en les conseqüències de 

les conductes obtingudes i en el reforç de la resposta que desitgem obtenir. No es tenen 

en compte els coneixements dels estudiants ni els processos mentals que intervenen.  

 

Per una altra banda ens trobem amb el cognitivisme, el qual va més enllà. En aquest cas, 

segons Rodríguez i García (2005), l’alumne adoptaria un paper actiu on elabora, crea i 

desenvolupa metes del món que l’envolta. Tot i que, com assenyalen Ertmer i Newby 

(1993), tant el cognitivisme com el conductisme donen molta importància als factors 

externs per aconseguir l’aprenentatge, podem observar algunes diferències entre ambdues 

teories. El cognitivisme presta especial atenció als processos mentals de l’estudiant i a la 

planificació mental. Es preocupen de com es rep i de com s’organitza la informació. 
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A continuació ens trobem amb la teoria constructivista. Pels constructivistes és l’individu 

que crea el significat a partir de les seves experiències. Tant el cognitivisme com el 

constructivisme entenen l’aprenentatge com una activitat mental. La diferència és que 

pels constructivistes la ment filtra allò que ens arriba del món i cada un interpreta la seva 

pròpia realitat i, per tant, única d’aquell individu. (Ertmer i Newby, 1993) 

 

Finalment,  Rodríguez i Garcia (2005), citant a Vigotsky, expliquen la seva teoria. Aquest 

autor ens proporciona un enfocament històric – cultural en que l’aprenentatge és el procés 

mitjançant el qual l’alumne assimila i incorpora una experiència en concret. D’aquesta 

manera, l’alumne adopta un paper actiu adquirint el coneixement i construint el significat. 

El protagonista de l’aprenentatge, en aquest cas, és l’alumne, però no és l’únic, ja que es 

produeix amb la interacció amb el docent i els altres companys. 

 

Per tant, segons Vigotsky, és a través de la interacció social, ja sigui amb el mestre o amb 

els companys d’aula, quan el coneixement agafa sentit i coherència. Es pot donar de forma 

escrita o parlada, ja que ambdues són importants per construir el coneixement. Així doncs, 

el paper del docent no és el de transmissor del coneixement, si no que, el coneixement, 

es construeix amb l’activitat conjunta i amb l’ajuda d’altres elements que tenim dins 

l’aula. (Rodríguez i García, 2005) 

 

4.1.2 Evolució del mètode d’ensenyança - aprenentatge de la llengua 

estrangera 

 

Des de fa molts de segles enrere, mestres i pedagogs, s’han preocupat per millorar els 

mètodes, els recursos didàctics, les metodologies i l’acció educativa de les llengües 

estrangeres. A continuació, ja que són molts els mètodes i recursos que s’han fet servir al 

llarg de la història, Martín (2009) fa un recorregut per l’evolució històrica de l’ensenyança 

de llengües estrangeres:  

 

• Segles XV i XVI: Renaixement i l’Humanisme. 

 

Parteix del segle XV i XVI amb el Renaixement i l’Humanisme. Durant aquests segles 

es va produir el naixement de la cultura, l’art i la ciència, per això l’Humanisme és 
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conegut com un moviment cultural que situa a l’home en un lloc especial. Aquí comença 

una nova concepció del món.  

 

Pel que fa a l’estudi de les llengües estrangeres, aquest autor, destaca a dos humanistes: 

Elio Antonio de Nebrija i Juan Lorenzo Palmireno. Ambdós van manifestar i promoure 

l’estudi de llengües estrangeres. El primer humanista posava èmfasis en l’estudi de la 

gramàtica, mentre que el segon considerava la memòria com una peça clau en el procés 

d’aprenentatge. És a dir, en aquesta època, es van centrar més amb el mètode, el contingut 

i el formalisme de la llengua que en enfocar-ho a un ús comú. D’aquesta manera, a mesura 

que anava passant el temps l’ensenyança es va tornar repetitiva i memorística.  

 

 

• Segle XVII: El realisme pedagògic. 

 

En aquest segle es va produir un canvi important en l’ensenyament de llengües 

estrangeres, ja que el moviment que sorgeix en el segle XVII s’oposa a l’humanisme. A 

diferència de la corrent anterior, la qual es centra en conduir el coneixement, el realisme 

pedagògic cerca donar utilitat a allò que aprenem. 

 

Un autor que va reflexionar sobre el tema va ser Juan Amós Comenio. Defensava que 

l’ensenyança de qualsevol llengua no es podia separar de l’experiència de les coses i 

també apuntava que no s’hauria de començar per la gramàtica, si no per frases i conceptes 

més senzills. 

 

• Segle XVIII: El segle de les llums, la Il·lustració.  

 

Durant aquest segle va tenir lloc un gran canvi a Europa que va afectar en major mesura 

a Anglaterra, França, Alemanya i Espanya. Aquest moviment cultural es coneix amb el 

nom de la Il·lustració. A Espanya va suposar una crítica a l’educació tradicional i va 

començar un procés de canvi a la nostra cultura, educació i mentalitat tradicional.  

 

Destaquem a l’il·lustrat Martín Sarmiento, el qual defensava que l’ensenyança de la 

lectura havia de donar-se de forma paral·lela amb l’escriptura i, que una vega sàpiguen 

llegir i escriure, es passarà a estudiar la gramàtica. 
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Va ser en aquest segle, el segle XVIII, on va sorgir el primer mètode. Entenem per mètode 

la manera en que posem en pràctica allò que sabem i prenem la decisió del què s’ensenya, 

el contingut, les destreses i l’ordre.  

 

El primer mètode es va plantejar a mitjans del segle XVIII i es va desenvolupar en el 

segle XIX. És conegut com el mètode tradicional o mètode de gramàtica i traducció. 

Entenien la llengua com un conjunt de regles que s’havia d’estudiar i analitzar. 

Analitzaven la gramàtica, memoritzaven el lèxic i la morfosintaxi i traduïen textos. A 

més, l’error s’havia d’evitar i corregir al moment.  

 

Després del mètode tradicional van anar sorgint altres mètodes com el mètode directe, 

l’auditiu – oral, la revolució cognitiva, l’enfocament natural i l’enfocament comunicatiu, 

entre altres. Tots aquests moviments i mètodes ens han portat on estem avui dia, a la 

recerca del mètode ideal.  

 

A les conclusió que ha arribat Martín (2009) després de retrocedir sis segles en la història 

de l’ensenyança de la llengua estrangera és que, de moment, no existeix el mètode ideal, 

però sí podem fer-se’ns una idea del que pot ser més adient. D’aquesta manera, cerquem 

treballar la competència comunicativa i lingüística tenint en compte les característiques i 

necessitats dels alumnes. És a dir, basar el procés d’ensenyança – aprenentatge en els 

principis metodològics de l’enfocament comunicatiu i el socioconstructivisme 

interaccionista per tal que els alumnes es converteixin en parlants il·limitats.  
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4.2 La comunicació oral en llengua anglesa. 

 
Actualment vivim a un món immers en la globalització, fet implica que hi hagi una bona 

comunicació entre els seus habitants. És a dir, la comunicació oral és imprescindible i, 

per tant, un idioma vehicular que ens permeti entendre’ns amb persones d’altres països. 

En aquests moments, l’idioma que ens ho permet és l’anglès. Adquirir un bon nivell en 

aquest idioma ens obri portes al món. Per això és tant important prendre consciència del 

procés d’ensenyança – aprenentatge de la llengua anglesa.  

 

4.2.1 Context europeu 

Espanya és considerada com un dels països, dins la Unió Europea, amb menys parlants 

en anglès. Concretament, menys del 30% de la població espanyola és capaç de mantenir 

una conversació en anglès. Segons el Centre d’Investigacions Sociològiques (1999), 

només el 38,5% dels espanyols entre 15 i 29 anys participaria en una conversació en 

anglès. (Rubio y Martínez, 2008) 

 

Rubio y Martínez (2008) fan una classificació dels factors que influeixen en 

l’aprenentatge d’un idioma. Els factors són els següents: individual, lingüística, 

educativa, social i mediàtica. Nosaltres anirem directament al factor educatiu, ja que és 

el camp que ens ocupa i, a continuació veurem també la categoria mediàtica. 

 

• Categoria educativa 

És lògic pensar que quantes més hores d’instrucció major serà l’aprenentatge. Ara bé, si 

ens fixem en un estudi comparatiu de Eurydice (2003) entre els sistemes educatius 

europeus, ens trobem que Espanya i Suècia tenen un número paregut d’hores de classe en 

anglès, inclús Suècia imparteix 10 hores menys que Espanya (790 i 800 respectivament). 

Quan anem a mirar el nombre de parlants en anglès els resultats són sorprenents. A Suècia 

un 85% parla anglès, mentre que a Espanya el percentatge disminueix fins al 20%. (Rubio 

y Martínez, 2008) 

 

Les dades anteriors confirmen que, no només són el nombre d’hores d’instrucció d’un 

idioma, si no que el que es fa dins l’aula juga un paper molt important a l’hora 

d’aconseguir l’èxit. Com afirmen Rubio y Martínez (2008), la pràctica docent s’ha de 
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centrar en el desenvolupament d’habilitats perquè els alumnes adquireixin destreses 

lingüístiques i interioritzin l’idioma per poder mantenir una conversació fluida en un 

futur. En el cas d’Espanya es recomana que es treballi amb més èmfasis des de ben petits 

la comprensió auditiva i expressió oral en anglès. Actualment, es dóna més importància 

a la part escrita que a la part oral i s’hauria de trobar una balança com afirmen McLaren 

i Madrid (2004:170): “It is important to keep a balance between oral and written learning 

tasks. At the present time, written work predominates, quite often around 75% of the time, 

leaving a bare 25% for oral interaction” 

 

Un altre factor que destaquen Rubio y Martínez (2008) és la competència oral del 

professor. En alumnes molt petits que es troben en el primer moment de contacte amb 

l’idioma, és molt important la competència lingüística, la capacitat comunicativa i la bona 

pronunciació. Com expliquen Rubio y Pavón (2004: 412): “Children possess cognitive 

and psycho – effective characteristics which undoubtedly favour the acquisition of L2 

sounds in early stages” 

 

• Categoria mediàtica 

En el segle XXI les noves tecnologies i els mitjans de comunicació tenen molta influència 

en la nostra societat. A l’hora d’aprendre un idioma ens poden ser de gran ajuda i jugar 

al nostre favor sempre i quan fem un bon ús d’ells.  

 

Rubio y Martínez (2008) expliquen la importància de veure les pel·lícules amb versió 

original per incrementar l’aprenentatge. No només al cinema o a casa, si no emprar les 

pel·lícules amb versió original com un recurs pedagògic, ja que s’ha demostrat en 

nombrosos estudis que influeix de manera positiva per aprendre l’idioma. Ambdós autors 

realitzen una classificació dels països en els quals es mantenen les pel·lícules estrangeres 

en versió original i subtitulada i dels països que, contràriament, dobleguen les pel·lícules 

estrangeres en el seu idioma.  

 

Els països que mantenen les pel·lícules en versió original són: Bèlgica, Xipre, Dinamarca, 

Holanda, Portugal, Romania, Eslovènia, Suècia, i Regne Unit. Mentre que: Espanya, 

França, Itàlia, Alemanya, Bulgària, Hongria i Polònia tradueixen les pel·lícules al seu 

idioma natiu. Aquests darrers presenten uns percentatges de parlants d’anglès molt 

baixos. (Rubio y Martínez, 2008) 
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Per tant, a les conclusions que arribem són que, tot i que és important dedicar hores a un 

idioma, s’han de tenir en compte diversos factors que seran clau a l’hora d’interioritzar-

lo. Les destreses, habilitats i bon pronunciació del mestre, donar més importància a la 

comunicació oral i visualitzar pel·lícules amb versió original són alguns dels consells que 

suggereix aquest article.  

 

4.2.2 Competència comunicativa i comprensió oral en llengua anglesa 

 

El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües marca com principal objectiu 

l’assoliment de la competència comunicativa en el procés d’ensenyança – aprenentatge 

de les llengües estrangeres. Com explica Nicolás (2011), treballar la competència 

comunicativa suposa desenvolupar també altres competències com: 

 

• La competència en comunicació lingüística: Implica utilitza de manera correcta 

el sistema lingüístic i els aspectes formals de la llengua. A l’hora d’adquirir les 

habilitats d’escoltar, parlar i conversar serà clau el desenvolupament d’aquesta 

competència.  

• La competència sociolingüística: Fa referència a la dimensió social de l’ús de la 

llengua. És a dir, a les relacions socials, les normes de cortesia, els diferents 

registres i accents.  

• La competència pragmàtica: Inclou la capacitat per construir narracions i 

argumentacions, per organitzar el discurs per tal que sigui coherent i l’ús 

d’estructures comunicatives. 

• La competència intercultural: Ens possibilita poder participar en una situació de 

comunicació intercultural on ha de ser capaç de mostrar sensibilitat o empatia a 

les cultures estrangeres.  

 

Quan parlem de l’aprenentatge d’una llengua és molt important la capacitat de poder  

expressar-nos i comprendre el que ens diuen. És per això que necessitem desenvolupar la 

competència comunicativa. Segons Ortega i Madrid (2009), quan treballem la 

comprensió oral dins l’aula també desenvolupem altres destreses, entre elles:  

 

• La discriminació de sons i patrons d’accentuació. 
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• El reconeixement de paraules que ens indiquen una explicació o clarificació. 

• La capacitat de recollir les idees essencials del text. 

• La capacitat de no prestar atenció a la informació irrellevant per a la comprensió 

del text. 

• La comprensió a través de l’entonació i l’actitud del parlant. 

 

A més, aquests dos autors proposen activitats per treballar la comprensió oral amb els 

alumnes: 

 

• Activitats d’entrenament auditiu per prestar més atenció a l’entonació i als sons. 

• Treballar amb diàlegs, a ser possible, oberts per tal que l’alumne pugui afegir 

alguna aportació personal. 

• Jocs orals on es fan preguntes per obtenir una resposta física o verbal. 

• Activitats de representació i simulació. 

• Discussions sobre algun tema. 
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4.3 L’art dramàtic com a recurs dins l’aula en llengua estrangera. 

 
Si fem un recorregut en la història de l’educació podem veure que la dramatització és un 

recurs educatiu des de fa molts anys. Ara bé, l’art dramàtic segueix considerant-se un 

recurs innovador pel que fa l’ensenyança de les llengües ja que no es gaire freqüent dins 

l’aula de llengua.  

 
Com assenyala Pérez (2004), trobem els orígens a la primera dècada del segle XX. El 

mestre Caldwell Cook va fer ús de les representacions teatrals d’obres conegudes i de 

contes com un mètode innovador pel procés d’ensenyança – aprenentatge amb els seus 

alumnes de Cambridge. Cook reforça la seva teoria explicant que el joc és la via 

d’aprenentatge natural i que per educar no es fa a través de la instrucció, si no de la 

pràctica. Aprendre fent.  

 

Si ens traslladem a Nord-Amèrica, el mateix autor explica que sorgeixen diversos autors 

que es centren en la dramatització com Nellie McCaslin (1968) i que, a través de diverses 

publicacions, han influït en el món de l’art dramàtic dins l’educació.  

 

Per altra banda, Gran Bretanya i França també es van pronunciar. El primer país, va 

reconèixer el valor pedagògic de l’art dramàtic i va facilitar la preparació dels professors 

en l’ús d’activitats dramàtiques. Mentre que el segon, tenint en compte la importància 

que agafa la dramatització degut a la creativitat que implica, la pintura, la música, el ball 

i els treballs manuals, va impulsar la noció de jeu dramatique. (Pérez, 2004) 

 

No és fins l’any 1978 quan la dramatització adquireix un paper més important. Com 

assenyala aquest mateix autor, Peter Slade aconsegueix ser de gran influència amb l’ús 

de la dramatització dins el terreny educatiu.  

 

Pérez (2004, p. 73), citant a Peter Slade (1978:54): “El juego (el modo que tiene el niño 

de pensar, probar, relajarse, trabajar, recordar, competir, investigar, crear y 

ensimismarse) es la raíz de la expresión dramática infantil.” 
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A més, l’autor fa referència a les paraules de la professora de la Universitat de Newcastle-

upon-Tyne (Anglaterra), Dorothy Heathcote, la qual relaciona les activitats d’art dramàtic 

amb la resolució de problemes, ja que és un treball en grup el qual requereix d’una 

negociació, interacció, debat d’actituds i tenir en compte les opinions de tots els 

integrants.  

Després d’haver contemplat les idees de diferents autors i pedagogs, el mateix autor 

afirma que:  

“La dramatización, como forma de arte expresivo, posibilita la formulación de ideas y 

sentimientos de los participantes usando los medios naturales de comunicación: la voz y 

el cuerpo. La confianza y capacidad comunicativa de los participantes en la actividad 

dramática se desarrollan por el estímulo y apoyo del grupo en donde, por un lado, la 

comunicación no verbal se ejercita mediante el mimo o los juegos de expresión corporal 

y, por otro, la comunicación verbal, la capacidad de expresión oral del individuo, se pone 

a prueba en actividades como, por ejemplo, el juego de personajes y la simulación.”      

(Pérez, 2004, p. 75) 

Per aquest autor, la dramatització no només estimula la nostra capacitat d’imitar i 

expressar-nos amb gestos, si no que també potencia la imaginació i la memòria, a més 

d’aportar beneficis a l’aprenentatge de la llengua, com per exemple: la fluïdesa, el 

vocabulari i la pronunciació. Sense oblidar-nos de la motivació que provocarem als 

alumnes.  

Per una altra banda, Vaqueiro (2014, p. 38), citant a Torres Nuñez (1995), explica com, 

a través del teatre es poden treballar les diferents competències i assolir els següents 

objectius:  

a. Adquisició de vocabulari i estructures lingüístiques = Competència lingüística i 

sociolingüística: A través de la repetició en els assajos es va assimilant el 

vocabulari i les estructures lingüístiques. Ambdós molt importants a l’hora de 

comunicar-se i expressar-se de forma oral.  

b. Millora la capacitat comunicativa i la pronunciació = Competència lingüística i 

sociolingüística: El teatre crea un entorn real en el qual l’alumne pot desinhibir-

se i començar a comunicar-se en llengua estrangera.  
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c. Relacions personals: emocionals, individuals i de grup = Competència 

intercultural: Permet mostrar les emocions en públic a més de reforçar la relació 

amb el professor, ja que és més proper amb els alumnes i està totalment integrat 

al grup. 

d. Improvisació i memorització = Competència sociolingüística i pragmàtica: La 

memorització del guio forma part de la tècnica teatral.  

A més, Gómez (2014) exposa que fent ús de la dramatització a l’hora d’ensenyar una 

llengua podem obtenir moltes avantatges. Entre les quals destaquem:  

• Ajuda a l’alumne a desinhibir-se, a relaxar-se i perdre la por a parlar en públic o 

en llengua estrangera. També ens facilita crear un bon clima d’aula que afavoreixi 

la confiança entre ells. 

• De cara al docent, li permet deixar de banda el llibre de text i explorar una nova 

metodologia, sorprenent a l’alumne i fent activitats que promoguin la 

comunicació.  

• El teatre requereix de la participació conjunta d’un grup per aconseguir l’objectiu 

comú. D’aquesta manera, podem potenciar l’aprenentatge cooperatiu.  

• Ens possibilita reproduir diferents situacions comunicatives dins l’aula afavorint 

la creativitat i el desenvolupament d’estratègies lingüístiques.  

Cal afegir que, com explica Comba (2014), els jocs teatrals potencien la cohesió de grup 

i la confiança entre els alumnes, ja que el llenguatge apareix d’una forma més natural i 

en una situació real de comunicació. Per això, recomanen partir d’exercicis de mímica i 

llenguatge corporal i, en una segona fase, afegir els elements lingüístics.  

Arroyo (2003) incideix en l’aprenentatge col·laboratiu per crear el sentiment de grup i, a 

la mateixa vegada, desenvolupar certes capacitats afectives com: 

• Valorar el resultat de l’esforç, així com, del treball personal i col·lectiu. 

• Estimular l’aportació de tots els membres del grup. 

• Crear un clima de cordialitat, sinceritat i afecte. 

• Valorar les actuacions pròpies i del grup.  
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Boquete (2014) també defensa el joc dramàtic com una estratègia dins l’aula i enumera 

unes característiques i raons que reforcen la idea de fer ús del joc dramàtic a classe de 

llengua estrangera:  

• Augmenta la motivació, la confiança i l’autoestima. 

• Ajuda al treball en grup fomentant un clima de cooperació. 

• Crea la necessitat de comunicar-se. 

• Mostra la realitat social i cultural recreant situacions reals. 

• Millora la parla i la pronunciació i treballa les destreses lingüístiques.  

• Estimula la memòria, l’observació i la concentració. 

• Ajuda al desenvolupament del coneixement intercultural. 

En definitiva, el teatre pot ser un recurs didàctic fonamental a l’hora de ser competents 

en llengua estrangera, ja que treballa els diferents aspectes de la llengua, així com valors, 

estratègies d’aprenentatge i altres habilitats molt importants per el dia a dia.  
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5. MÈTODE 
 

Després d’haver realitzat la recerca, la selecció i l’estudi de la informació, he pogut veure 

la importància d’una metodologia adequada en el procés d’ensenyança – aprenentatge 

d’una llengua estrangera. A més, la investigació també s’ha centrat en l’art dramàtic com 

a recurs didàctic, ja que, després dels anys que fa que existeix el teatre, es segueix 

considerant un fet innovador degut a la poca repercussió que té a les escoles.  

 

Dins una classe ens trobem amb alumnes que presenten unes característiques i necessitats 

diferents. La responsabilitat del mestre és conèixer els seus alumnes, els seus punts forts, 

els seus punts febles, les seves motivacions i els seus estils d’aprenentatge, així com 

formar-se, adquirir noves estratègies i mètodes diferents per guiar i ajudar als alumnes en 

el procés d’ensenyança – aprenentatge. 

 

Pel que fa al teatre és una estratègia motivadora, lúdica i transversal que, a més de donar-

nos la possibilitat de treballar la llengua estrangera d’una manera diferent i més atractiva 

pels nostres alumnes, eleva la seva autoestima i confiança, a la vegada que fomenta  la 

convivència, la socialització, la tolerància i la cooperació entre ells. Per això la meva 

proposta educativa està enfocada a l’ús de l’art dramàtic com a recurs didàctic en llengua 

anglesa.  

 

Aquest projecte suposa un canvi en la metodologia, ja que deixarem de banda els llibres 

de text i treballarem la llengua anglesa des d’una perspectiva sociocultural, dinamitzadora 

i comunicativa a través del teatre.  

 

El projecte rep el nom de English Play. El “play” té dos significats. En primer lloc fa 

referència a l’acció de donar-li al “play” a la llengua anglesa i començar a utilitzar-la com 

la nostra eina principal per comunicar-nos i expressar-nos. Per altra banda, el “play”, en 

anglès, també significa obra de teatre. 

 

El punt de partida del projecte és l’elecció del tema que treballarem. D’aquesta manera 

veurem aspectes de la nostra cultura, ampliarem el nostre coneixement i incorporarem 

vocabulari específic de cada tema. En aquest cas, el tema escollit és: Els Pirates. Cal dir 
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que l’estructura i dinàmica del projecte es pot mantenir i adaptar en funció del tema 

escollit i l’edat destinada. 

 

Com he comentat abans, els objectius generals del projecte són: fer ús de l’expressió oral 

i corporal, millorar el treball en equip i l’organització conjunta i incorporar nou vocabulari 

en anglès. Tot i que, a cada sessió, com veurem més endavant, hi ha objectius més 

concrets.  

 

Pel que fa a l’avaluació, no s’avaluarà als alumnes numèricament ni passant una prova 

escrita. És un projecte dissenyat per gaudir aprenent anglès. El dossier que muntaran al 

final amb tot el que hem fet reflectirà els aprenentatges dels alumnes. El mestre els 

revisarà tots per veure el procés i l’evolució de cada alumne, però no tindran nota 

numèrica, sinó una anotació personal per part del professor per animar-los a seguir 

gaudint i aprenent tots junts. 

 

Aquest projecte que passarem a explicar més detalladament, va dirigit a alumnes de sisè 

de primària i té una duració de quinze sessions. La finalitat o el projecte final és que els 

alumnes, en petits grups, puguin crear, des de zero, un guió, en aquest cas, dels pirates i, 

després puguin representar-lo. La creació del guió no és fins la sessió número vuit, és per 

això que, durant les sessions anteriors, anirem preparant als alumnes amb activitats com 

investigar sobre el tema del projecte (els pirates), jugar a un joc de mímica, veure una 

escena d’una pel·lícula de pirates i fent una petita representació amb un guio ja inventat 

afegint tan sols el final.  
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5.1 Disseny del projecte 
 

 

 

SESSIÓ 1:  

“We talk about our favourite movie” 

 

 

• Temporització: 55’ 

 

• Agrupament: Individual. 

 

• Material: No necessitem material per aquesta sessió. 

 

• Modificació en l’espai de l’aula: No és necessari. 

 
• Objectiu: Detectar el nivell de coneixements per saber el punt de partida dels 

alumnes. 

 

• Descripció de l’activitat: 

 

Abans de començar amb l’explicació de l’activitat, cal dir que, durant totes les sessions 

del projecte, el mestre sempre parlarà en anglès i l’objectiu és que els alumnes facin el 

mateix. Per tant, sempre que sigui possible, evitarem respondre en castellà o català 

d’immediat i cercarem alguna altra manera d’explicar-ho en anglès. Fins i tot, algun altre 

company pot intentar explicar-ho amb les seves paraules, ja que entre ells també hauran 

d’intentar parlar sempre en anglès.  

 

Per tant, introduirem la sessió parlant de les pel·lícules. Farem una pluja de preguntes 

sobre quants tipus de pel·lícules existeixen, quin estil els hi agrada més i per què, quin els 

hi agrada menys, si solen anar al cinema o les veuen a casa, si han vist alguna pel·lícula 

en versió original, quina ha estat la darrera pel·lícula que han vist, etc. Finalment, els 

demanarem que pensin una pel·lícula que els hagi agradat molt i farem una ronda ràpida 

per tal que ens diguin el títol d’aquesta. Un cop tots els alumnes hagin escollit la seva 
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pel·lícula escriurem a la pissarra unes preguntes que els serveixin de guia per poder parlar 

una mica sobre ella. (annex 1) 

 

A continuació, els donarem uns minuts perquè puguin respondre a les preguntes i pensin 

allò què volen dir i consideren més rellevant. 

 

Una vegada hagin acabat, tindrem una bossa preparada amb tots els noms dels alumnes. 

El primer paper el traurà el mestre i l’alumne al qual correspongui el nom farà una breu 

exposició oral. Podrà escollir si fer-ho des de la seva taula o davant la pissarra. Llavors, 

serà aquest alumne el que agafi el següent paper de la bossa i així successivament. 

 

Per donar per finalitzada la sessió, llançarem una darrera pregunta, els demanarem si els 

agradaria formar part d’una pel·lícula, ja sigui dirigint-la, fent el guió, encarregant-se  

dels efectes especials, el vestuari o actuant.  
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SESSIÓ 2:  

“We do a research about Pirates” 

 

• Temporització: 55’ 

 

• Agrupament: Petits grups 

 

• Material: Ordinadors  

 

• Modificació en l’espai de l’aula: Com els alumnes estaran agrupats en petits 

grups, si fos necessari, agruparíem les taules per tal que cada grup tingui el seu 

espai per fer feina. 

 
• Objectiu: L’objectiu principal d’aquesta sessió és: Ampliar el nostre coneixement 

sobre el tema que treballarem en aquest projecte. 

Com és un treball d’investigació, també es treballaran aspectes com: les noves 

tecnologies, la cerca i selecció d’informació, així com el treball en equip i 

l’autonomia personal. 

 

• Descripció de l’activitat: 

 
Per començar la sessió,  recordarem el què vàrem fer a la sessió anterior i els demanarem 

si se’n recorden de la darrera pregunta que els vam fer, ja que el projecte que començarem 

està íntimament relacionat. A continuació, els explicarem als alumnes el projecte que 

durem a terme durant les següents cinc setmanes. En aquest cas, el tema que tractarem i 

treballarem seran els pirates.  

 

Per introduir l’activitat farem una pluja d’idees tots junts per veure el què saben els 

alumnes dels pirates i ho anirem anotant a la pissarra. A continuació, els organitzarem en 

grups de 5/6 alumnes, en funció dels alumnes que tinguem dins l’aula. Els grups no seran 

a l’atzar, estaran prèviament pensats pel mestre per tal que siguin heterogenis i comptin 

amb diversos perfils dins cada grup. D’aquesta manera, es podran anar recolzant i ajudant 

els uns als altres i tots tindran un paper clau dins el grup. Cal dir que aquests grups es 

mantindran durant totes les sessions posteriors del projecte. 



 

 21 

 

Un cop estiguin tots els alumnes agrupats i situats dins l’aula, els repartirem dos 

ordinadors per grup (en cas que siguin sis alumnes els donarem un ordinador més). 

 

Els alumnes hauran de realitzar un petit treball d’investigació sobre els pirates. Se’ls 

facilitarà un llistat de preguntes (annex 2) per fer la cerca d’informació i ells duran a terme 

la recerca i selecció d’informació que considerin més rellevant. 

Abans de donar per finalitzada la sessió, en gran grup, revisarem el vocabulari pirata 

(annex 3) que haurem repartit juntament amb les preguntes. El vocabulari pirata consta 

d’una graella amb les paraules del vocabulari i un espai en blanc per poder escriu a sota 

la traducció. A més, se’ls repartiran les imatges corresponents a les paraules. Aquestes 

estaran desordenades, és a dir, l’ordre de les paraules i les imatges no serà el mateix. 

 

Per anar descobrint el vocabulari, el mestre ho farà de dues maneres. La primera serà di 

una paraula del vocabulari en veu alta i els alumnes hauran d’agafar la targeta de la imatge 

que correspongui a la paraula. L’altre manera serà fer una breu descripció de la paraula 

sense poder dir el nom, els alumnes podran anar demanant “yes/no questions” fins arribar 

a la resposta. I així successivament fins que coneguem totes les paraules. 

 

El paper del mestre durant aquesta sessió serà d’observador i guia per si els alumnes tenen 

algun dubte orientar-los de nou. Exceptuant al final de la sessió que adoptarà un paper 

més actiu per esbrinar el vocabulari. 
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SESSIÓ 3: 

“We play a mime game” 

 

• Temporització: 55’ 

 

• Agrupament: Petits grups (5/6 alumnes) i gran grup. 

 

• Material: Llista amb el vocabulari de pirates. (annex 3) 

 

• Modificació en l’espai de l’aula: Com és un joc dinàmic, si és necessari, 

separarem una mica les taules i les cadires cap als extrems de l’aula per disposar 

de més espai. 

 
• Objectiu: Millorar la manera d’expressar-nos fent ús del nostre cos (treball 

d’expressió corporal) i interioritzar el vocabulari pirata a través del joc. 

 

• Descripció de l’activitat: 

 

Aquesta sessió estarà dividida en dues parts. La primera part serà perquè juguin i 

practiquin amb els petits grups ja establerts i la segona per jugar en gran grup a mode de 

concurs. El joc està pensat perquè practiquin les seves habilitats d’expressió corporal, ja 

que únicament podran fer ús d’elles per expressar el què volen dir.  

 

Per començar la primera part de la sessió, s’assignarà un número a cada membre de cada 

grup. D’aquesta manera, el que sigui el número 1 serà  el que comenci fent mímica i es 

seguirà l’ordre numèric per canviar de rol. Els altres companys del grup es posaran davant 

el mimo i aquest haurà de triar una de les paraules de la llista de vocabulari que vàrem 

treballar a la segona sessió i representar-la únicament amb gestos. No podrà emetre cap 

so. Quan un dels companys endevini la paraula, el mimo intercanviarà el rol amb el  

número 2 i així successivament.  

 

Pel que fa a la segona part de l’activitat, ens posarem tots en gran grup mantenint els 

petits grups, ja que escollirem un membre de cada grup per sortir a jugar la primera ronda. 

És a dir, en aquest cas, en lloc de jugar per grups, anirà sortint un representant de cada 
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grup cada vegada, un farà de mimo i els altres representants hauran d’endevinar la 

paraula. També hi haurà un ordre establert per sortir a fer mímica per tal que puguin 

participar tots. Com per exemple, a la primera ronda podrien sortir tots els números 1. 

Ara bé, hi haurà un petit canvi, quan un dels representants endevini la paraula, serà el torn 

dels membres restants de cada grup. Hauran de pensar entre tots una frase amb la paraula 

que surti i anotar-la. El primer grup que aixequi la mà serà el primer en dir la seva frase, 

si no fos correcta es passaria el torn al segon grup que hagi aixecat la mà.  

Un cop hagin rotat tots els participants de la primera ronda, sortirà un altre de cada grup 

per la segona ronda i així fins que hagin sortit tots els membres del grup. 
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SESSIÓ 4:  

“We watch a short scene from the movie Pirates of the Caribbean” 

 

• Temporització: 55’ 

 

• Agrupament: Grup classe/ petits grups 

 

• Material: La pel·lícula Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. 

 

• Modificació en l’espai de l’aula: Disposarem les cadires i les taules per tal que 

tots puguin veure la pantalla.  

 
• Objectiu: Apropar als alumnes a la llengua anglesa i al teatre. Treballarem una 

escena de la pel·lícula detalladament per habituar l’oïda a l’idioma i fixar-nos en 

l’actuació dels actors i els elements que la componen.  

 

• Descripció de l’activitat: 

 

Al començament de la sessió farem un breu recordatori del que vàrem fer el dia anterior 

i recordarem tot el que sabem dels pirates fent una posta en comú de la informació que 

va trobar cada grup i d’allò que els va parèixer de major rellevància.  

 

A continuació, a mode de warm up per presentar la pel·lícula i escena que treballarem 

durant la sessió, farem una mica de treball de predicció i deducció. Per començar, els 

mostrarem una imatge de la portada (annex 4) i els demanarem que pensin quina creuen 

que és la història que s’amaga darrera la imatge. Un cop tots tinguin una idea de la 

possible trama, passarem a analitzar una mica els personatges que apareixen a la portada, 

la possible relació que guarden entre ells, la personalitat que creuen que tindrà cada un i 

per què creuen que estan situats en aquell ordre en el cartell. Ja que el protagonista es 

troba enmig i separa el pirata dolent dels altres dos protagonistes que apareixen junts per 

la relació sentimental que els uneix. D’aquesta manera podrem donar una mica de sentit 

a la pel·lícula abans de posar l’escena en qüestió.  
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Una vegada haguem fet una mica de treball pre-movie, passarem a l’escena de la 

pel·lícula seleccionada. Té una duració aproximada de 8 minuts. Abans de veure l’escena 

completa sense interrupcions, realitzarem dos passos previs.  

El primer pas consisteix a veure el començament de l’escena, el primer minut 

aproximadament,  sense so. És a dir, no podrem escoltar res de la pel·lícula, ni els efectes 

especials, ni la música ni el què diuen els personatges. Només ens podrem guiar pel que 

veiem. 

Abans de veure-ho, els haurem demanat als alumnes que es fixin amb el que veuen per 

després intentar descriure el què creuen què ha passat. A més de prestar atenció a les 

expressions dels personatges per intentar deduir una mica com són i com es senten i veure 

si amb la deducció inicial de les imatges pareix que ens hem apropat o no. 

La part d’anotar el que van deduint es farà de manera individual, però, com estaran 

asseguts formant els grups ja assignats, quan aturem l’escena els donarem uns minuts 

perquè primer posin en comú en petits grup el què han deduït i anotat i després ho puguem 

parlar tots en gran grup.  

 

Pel que fa el segon pas, els demanarem que, aquesta vegada, intentin endevinar qui està 

parlant, si poden identificar alguna emoció pel to i l’entonació amb la que està parlant i 

si identifiquen diferents accents o parlen tots igual. Ja que, aquest cop, posarem el mateix 

moment que en el primer pas però només podrem escoltar el què diuen. No veurem 

l’escena. Seguidament, ho posaran en comú amb el petit grup i després amb la resta.  

 

A continuació, veurem el començament com toca i, abans de continuar amb la història, 

en gran grup veurem si ens havíem apropat al què crèiem què havia passat i els 

demanarem què creuen què passarà a continuació.  

 

Abans de veure l’escena al complet els repartirem unes preguntes per comentar després 

de veure-la (annex 5). Els deixarem uns minuts perquè ho puguin comentar entre ells 

primer i llavors ho posarem tots en comú.  

 

Per concloure, els farem dues preguntes que van íntimament lligades a la següent sessió 

(annex 6). Aquesta darrera part del treball (post-movie) ho faran també agrupats amb els 

petits grups prèviament formats a la segona sessió. 
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SESSIÓ 5 i 6:  

“Pirates of the Caribbean sketch” 

 

• Temporització: Dues sessions de 55’ cada una. 

 

• Agrupament: 5/6 alumnes per grup. 

 

• Material: Guió de l’escena de la pel·lícula Pirates of the Caribbean. (annex 7) 

 

• Modificació en l’espai de l’aula: Els alumnes estaran agrupats en petits grups, si 

fos necessari, agruparíem les taules per tal que cada grup tingui el seu espai per 

fer feina. 

 
• Objectiu: Treballar amb un guió real els aspectes formals del mateix. Així com, 

incorporar nou vocabulari en anglès i fomentar la creativitat. 

 

• Descripció de l’activitat: 

 
Com ja els havíem anticipat a la sessió anterior, les dues preguntes que els vam fer al final 

estarien relacionades amb el que faríem a continuació. Abans de començar amb l’activitat, 

a mode d’introducció, recordarem el què vàrem fer a la classe anterior i, entre tots, farem 

un resum de la seqüència que vam veure.  

 

Una vegada haguem fet memòria i tinguem més present l’escena, passarem a repartir-los 

el guió d’aquella part. El llegirem primer de manera individual i després tots plegats per 

tal d’aclarir els possibles dubtes de vocabulari que pugui haver. Abans de seguir avançant, 

analitzarem una mica l’estructura del guió: com s’expressa sobre paper el diàleg, els 

gestos i expressions dels actors i la descripció de la història. D’aquesta manera, podrem 

continuar amb l’activitat principal d’aquestes dues sessions.  

 

Recordarem les dues darreres preguntes què vam fer al final de la classe anterior i els 

explicarem el què farem a continuació. Per fer un petit warm up del què vendrà més 

endavant del projecte, els alumnes hauran d’afegir una breu continuació i un final a la 

història del guió repartit. Podran afegir un personatge extra si així ho desitgen.  
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El mestre anirà passant per cada grup per observar la feina què fan, atendre dubtes i guiar-

los una mica si fos necessari. De la mateixa manera que, a mesura que vagin acabant, 

anirà revisant els guions i, quan el tinguin revisat començaran a assajar-lo. Com és un 

warm up, no és necessari s’aprenguin tot el guió de memòria i es podran ajudar del paper 

a l’hora de representar-lo a la sessió següent. Ja que, l’objectiu d’aquesta activitat és que 

experimentin amb un guió. 
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SESSIÓ 7:  

“Performance Day” 

 

• Temporització: 55’. 

 

• Agrupament: petits grups i grup classe. 

 

• Material: Guió propi de cada grup.  

 

• Modificació en l’espai de l’aula: Col·locarem les taules i les cadires de tal 

manera que deixem l’espai suficient davant la pissarra per poder fer les obres de 

teatre. És a dir, en fora de U invertida.  

 
• Objectiu: Experimentar el que és ficar-se dins la pell d’un personatge, interpretar, 

actuar i treballar la posta en escena per desinhibir-se. Paral·lelament es treballaran 

aspectes de la llengua anglesa com l’expressió oral i la pronunciació, entre altres. 

 

• Descripció de l’activitat: 

 
Com hem anat fent a cada sessió, abans de començar, farem un breu recordatori de tota 

la feina que hem anat fent a les sessions anteriors. Seguidament, disposarem les taules i 

les cadires en forma de U invertida mirant cap a l’escenari. 

 

Una vegada ho tinguem tot preparat, a l’atzar, decidirem l’ordre en que sortirà cada grup 

a actuar i començarem amb les representacions.  

 

Al final de cada actuació comentarem, sobretot, la part nova que hagi afegit cada grup: 

Què ha passat?, han afegit algun personatge nou?, com és?, què vos ha paregut més 

original?, què vos ha cridat més l’atenció de tota l’actuació?, etc.  

 

Quan tots els grups hagin actuat, ens asseurem tots formant un cercle i farem un petit 

col·loqui de com s’han sentit durant tot el procés de tenir un guió d’una pel·lícula a les 

mans, poder continuar-lo i afegir un final i, en alguns casos, un personatge nou i, 

finalment, ficar-se dins la pell d’un personatge i representar-lo.  
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SESSIÓ 8, 9, 10:  

“We create our own Pirate sketch” 

 

• Temporització: Tres sessions de 55´cada una. 

 

• Agrupament: Petits grups. 

 

• Material: Ordinadors i diccionaris. 

 

• Modificació en l’espai de l’aula: Els alumnes estaran agrupats en petits grups, si 

fos necessari, agruparíem les taules per tal que cada grup tingui el seu espai per 

fer feina. 

 
• Objectiu: Posar en pràctica el que hem anat treballant a les sessions anteriors: els 

nostres coneixements sobre els pirates, la creació d’un guio, el nou vocabulari que 

hem incorporat, etc. A més, de fomentar la creativitat i el treball en equip.  

 

• Descripció de l’activitat: 

 
Iniciarem la sessió recordant, breument, les representacions teatrals que vam fer el darrer 

dia i també repassarem l’estructura que ha de tenir un guió. Seguidament, passarem a 

explicar-los amb més detall com serà el final del projecte. Ja que comença el compte 

enrere pel dia del English Play.  

 

Pel que fa aquesta sessió, els alumnes, agrupats en els mateixos grups que vam crear al 

principi del projecte, hauran d’inventar-se una història del tema que estem treballant en 

aquest cas, els pirates, i crear un guió per poder representar-lo el dia del English Play. El 

guió no haurà de tenir una extensió molt llarga, serà un sketch, és a dir, una història breu. 

L’extensió aproximada seria d’unes quatre o cinc pàgines.  

 

Per realitzar el guió els donarem tres sessions, ja que han de pensar la història primer i 

llavors crear el guió de zero. El mestre anirà passant per tots els grups per observar com 

ho fan, si col·laboren tots i fan feina en equip i, també, resoldrà dubtes si sorgeixen i els 

orientarà si és necessari.  
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A mesura que vagin acabant, el mestre revisarà el guió amb els alumnes i els donarà el 

feedback. Els darrers 15/20 minuts de la sessió aniran destinats a que cada grup expliqui 

a la resta de companys la història que han inventat.  
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SESSIÓ 11,12: 

“We decorate our class” 

 

• Temporització: Dues sessions de 55´cada una. 

 

• Agrupament: En grups de 8/9 alumnes. 

 

• Material: Mural en blanc, cartolines i paper seda, xarol i Pinotxo de colors, cartró, 

porexpan, estisores, cola, témperes i pintures de colors. 

 

• Modificació en l’espai de l’aula: Es mouran les taules i cadires cap endavant per 

deixar lloc per pintar el mural al fons de la classe. 

 
• Objectiu: Valorar el treball en grup i participar de manera activa i cooperativa 

per aconseguir tots el mateix objectiu. 

 

• Descripció de l’activitat: 

 

Les dues sessions següents aniran destinades a ambientar, preparar i decorar la classe a 

l’estil pirata pel dia del English Play.  

 

El primer que farem serà organitzar els grups. Necessitarem dividir els alumnes en tres 

grups per tal que cada grup s’encarregui d’un element decoratiu en concret.  

El primer grup dissenyarà, dibuixarà i pintarà el gran mural que anirà penjat al fons de la 

classe. Aquest mural pot ser un fons que serveixi per les obres de teatre o un dibuix que 

representi el tema del projecte, els pirates. 

El segon grup serà l’encarregat de decorar la porta, ja sigui afegint elements decoratius 

característics dels pirates o convertint la porta en una entrada d’un campament pirata, un 

vaixell pirata, etc. 

Pel que fa al tercer grup, seran els encarregats d’ambientar la resta de l’aula simulant un 

món pirata: cofres, banderes pirata, tresors, mapes del tresor, esquelets, una roda de timó, 

pergamins, etc.  
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Per crear els grups, aquesta vegada, deixarem que siguin els alumnes els que s’organitzin 

i formin els grups en funció del que afavorirà més a la classe, ja que tots van cap un 

objectiu comú per deixar la classe ben decorada i que sigui el més original possible. En 

cas de veure que els alumnes no s’aconsegueixen posar d’acord, agafarem una bossa amb 

tots els noms dels alumnes i anirem traient un paper. A mesura que surtin els noms aniran 

dient a quin grup volen anar.  

 

El paper del mestre, en aquest cas, serà d’observador, per assegurar-se que els alumnes 

s’expressen en anglès el major temps possible, de guia i ajudant per col·laborar amb els 

alumnes i gaudir tots junts de la preparació de l’esdeveniment. Per crear un millor clima 

dins l’aula, posarem música en anglès de fons.  

A més, durant la sessió número 12, els alumnes de cada grup (els grups formats a la sessió 

número 2) aniran passant amb el mestre, un per un, per representar, llegint, la seva obra 

de teatre. D’aquesta manera, els ajudarem amb la pronunciació, entonació i actuació si 

fos necessari.  
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SESSIÓ 13 i 14:  

“We get ready for the show” 

 

• Temporització: Dues sessions de 55´cada una. 

 

• Agrupament: Petits grups 

 

• Material: Els guions propis de cada grup. 

 

• Modificació en l’espai de l’aula: Els alumnes estaran agrupats en petits grups, si 

fos necessari, mouríem les taules per tal que cada grup tingui el seu espai per 

practicar l’obra de teatre.  

 
• Objectiu: Millorar l’expressió oral i corporal de manera conjunta mitjançant les 

obres de teatre i afavorir l’adquisició d’algunes habilitats en llengua anglesa com 

la pronunciació i entonació.   

 

• Descripció de l’activitat: 

 

Aquestes dues sessions són les prèvies a l’English Play, per tant, les dedicarem a assajar 

les obres de teatre, començar a muntar el dossier pirata i, en cas que fos necessari, acabar 

algun detall de decoració.  

 

Per assajar les obres de teatre, durant la primera sessió, els alumnes s’agruparan i aniran 

practicant l’obra de teatre mentre el mestre va rotant i passant pels diferents grups per tal 

de donar-los feedback. 

 

A la segona sessió, seguirem assajant, però els alumnes podran començar a muntar el seu 

dossier pirata. En lloc d’assajar tots a la vegada, el mestre anirà cridant a cada grup per 

practicar l’obra i ajudar-los amb la pronunciació, l’actuació, l’entonació i coordinació 

grupal. D’aquesta manera, la resta d’alumnes poden fer feina amb el dossier. 

 

L’estructura del dossier serà la següent:  

- Portada (Dissenyada i feta per cada un dels alumnes) 
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- Essay de la seva pel·lícula preferida (sessió 1) 

- La informació recollida del treball d’investigació (sessió 2) 

- La graella, completada, amb el vocabulari pirata. 

- La feina realitzada durant la visualització de l’escena de la pel·lícula. 

- El guio de la pel·lícula amb el final que van afegir. 

- El guio propi original de cada grup. 

- Breu conclusió final dels seus aprenentatges, vivències, preferències, anècdotes, 

etc., de l’English Play 

 

És a dir, el que haurien d’afegir seria la portada, ordenar tot el que hem fet a cada sessió 

i la conclusió. Com encara no s’haurà celebrat el dia de l’English Play, durant aquesta 

sessió, podran dissenyar i fer la portada i posar en ordre tot el dossier per, una vegada 

celebrat l’English Play, redactar i afegir la conclusió.  
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SESSIÓ 15:  

“Show time: English Play” 

 

Ha arribat el dia de l’ English Play i, com és un projecte que s’haurà realitzat en paral·lel 

amb totes les línies del curs de 6è, es planificaria amb temps amb els altres membres de 

l’equip docent per així disposar del matí i gaudir d’aquest dia.  

 

L’ English Play consistirà en la representació de les obres de teatre i la gala dels premis 

que tindrà lloc al pati, sala d’actes o a un espai del que disposi el centre on puguem caber 

tots. Comptarem amb un jurat format pels mestres d’anglès i algun mestre que es presenti 

voluntari per formar-hi part. La funció del jurat serà anar a cada classe a veure les obres 

de teatre i fixar-se també amb el gran mural del fons de cada aula, la decoració de l’aula 

i la porta, ja que hauran d’assignar guanyadors pels següents premis: 

- Best play 

- Best plot 

- Best actor 

- Best actress 

- Best door 

- Best mural 

- Best class decoration 

- Best costume 

 

Pel que fa a les disfresses dels alumnes, prèviament i amb antelació, se’ls haurà demanat 

als pares i mares la seva col·laboració per fer i/o aconseguir les disfresses.  

 

Un cop hagin actuats tots els alumnes, els membres del jurat es reuniran per deliberar i 

decidir els guanyadors. Els premis seran trofeus simbòlics que pujaran a recollir a 

l’escenari els guanyadors i, a més, cada classe se’n durà una bossa de llepolies perquè el 

mestre les reparteixi entre tots i celebrar el dia de l’ English Play.  

 

Quan cada grup hagi tornat a la classe, mentre gaudeixen del petit banquet, juntament 

amb el mestre/tutor, es farà un col·loqui per compartir opinions, experiències del English 

Play, fer-los preguntes del seu aprenentatge i, a mode de feedback per nosaltres, els 
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demanarem si modificarien alguna cosa de cara al pròxim English Play i quin tema els 

agradaria treballar.  
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5.2 Entrevista a una tutora 

 
A més de la creació i disseny del projecte, s’ha dut a terme una entrevista a una tutora de 

sisè de primària d’un centre concertat de Palma. Els objectius que perseguia a l’hora de 

redactar les preguntes de l’entrevista eren, per una banda, conèixer millor la metodologia 

de les classes de llengua anglesa i la manera i freqüència en que treballen la comunicació 

i expressió oral. Per altra banda, m’interessava molt poder explicar-li el meu projecte i 

que em donés el feedback per saber si es podria dur a terme a una escola, si li pareixia 

innovador i si faria alguna modificació.  

 
A continuació s’exposa la resolució de l’entrevista. Les primeres 10 preguntes van 

dirigides al centre i a la metodologia i a la segona part podem veure les preguntes que fan 

referència al projecte, és a dir, el feedback. Cal afegir que l’entrevista va tenir una durada 

d’uns 45-50 minuts i es va informar a la tutora que l’entrevista seria completament 

anònima.  

 
1. Quants anys fa que dónes classe? 

Fa 15 anys que don classe. 

 

2. Si haguessis de triar un curs per donar classe quin seria? Per què? 

Triaria sisè de primària. Al principi vaig començar a primer de primària i quan em 

van passar a sisè em va fer molta pena. Ara m’encanta sisè perquè puc crear més 

a les classes. 

 

3. Com se sol avaluar als alumnes?  

Se’ls avalua de moltes maneres. Hi ha listenings, readings, proves escrites, tests i 

cada mes, més o manco, hi ha un speaking. Se’ls dóna un tema i tenen un mes per 

preparar l’exposició oral.  
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4. Quin tipus d’activitats creus que motiven més als alumnes a l’hora 

d’aprendre un idioma? En aquest cas, l’anglès. 

Pens que el que més motiva als alumnes és veure la utilitat de l’idioma. Fer 

activitats que els motivi a experimentar amb l’idioma i veure el què poden fer. 

Quan toca speaking estan molt motivats perquè ells mateixos veuen les millores. 

 

5. Feu servir llibres de text? 

Sí, però la nostra idea és deixar els llibres de text de banda l’any que ve. 

 

6. Creus que es podria impartir llengua anglesa sense llibres de text? 

Sí. 

 

7. Si no poguessis emprar llibres de text, quin tipus d’activitats faries? 

Inclouries exercicis de role-play, art dramàtic i visualització de pel·lícules en 

versió original? 

Sí, és clar! 

 

 

8. A les classes d’anglès es parla sempre en anglès? 

Sí. 

 

9. Consideres més important estudiar i aprendre la gramàtica en anglès o 

ampliar vocabulari i agafar soltura per expressar-se en aquest idioma? 

Aquesta és una pregunta difícil... crec que el millor és una balança entre ses dues. 

 

10. Creus que és important treballar algunes idees sobre cultura en anglès? 

Sí, de fet a l’assignatura d’història hem inclòs un tema en anglès. 

 

• Feedback del projecte 

 
1. Duries a terme el meu projecte? Creus que és factible? 

Sí, totalment! M’ha agradat molt i m’ha paregut molt complet. 
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2. Què és el que més t’ha agradat del projecte?  

M’ha agradat molt l’enfocament i lògica del projecte. La idea de treballar l’idioma 

d’aquesta manera més dinàmica sense fer ús dels llibres i fent feina amb un tema 

ho fa més enriquidor. De fet, ho allargaria tot el curs com part de l’assignatura de 

llengua anglesa. Podria ser el tema d’interès de l’escola aquell any. 

 

3. El consideres innovador a l’hora d’ensenyar anglès d’una manera diferent? 

Sí, me pareix molt novedós, sobretot, la idea d’incloure i fusionar el teatre per 

ensenyar anglès i, a la vegada, treballar sobre un tema. També és interessant que 

el mateix projecte pugui servir per fer-se cada vegada amb un tema diferent. 

 

4. Modificaries alguna cosa? 

L’única modificació que faria és la que t’he comentat. Afegiria una sessió per 

crear l’obra de teatre i llevaria una sessió per decorar, perquè com estarà tota la 

classe decorant bastaran dues sessions. 

 
Com podem observar, una vegada realitzada l’entrevista, la tutora ens explica que, durant 

aquests quinze anys com a mestra, el que més motiva als alumnes en llengua anglesa és 

veure la utilitat de l’idioma i ser capaços de comunicar-se. Per això quan fan alguna 

activitat de speaking se’ls veu més motivats i participatius.  

 

En aquest centre, per treballar l’expressió oral i la competència comunicativa ho fa a 

través d’una activitat que rep el nom de speaking of the month. Els alumnes trien un tema, 

es preparen una redacció parlant del tema escollit i, posteriorment, l’exposen davant els 

companys. És molt positiu que un cop al mes es facin un speaking, però penso que 

mancaria la interacció i comunicació entre ells, així com, la possibilitat de crear una 

situació comunicativa que s’apropi una mica més a la realitat. 

 

Cal afegir que, pel que em va comentar la tutora, la idea del centre és deixar els llibres de 

text de banda per poder fer activitats més motivadores i lúdiques. Per tant, també s’hauria 

de fer un canvi en la manera d’avaluar als alumnes, ja que, fins el moment, se’ls avalua 

amb proves escrites i tests.  

 



 

 40 

Pel que fa al meu projecte, la tutora va destacar la lògica i l’enfocament del mateix, així 

com la idea de fusionar el teatre, l’ensenyança de la llengua anglesa i, a la vegada, 

treballar sobre un tema. Va afegir que ella faria que el projecte es mantingués tot l’any i 

cada vegada s’aniria proposant un tema diferent. 

 

Em va ser de gran ajuda poder comentar-li el projecte ja que em va suggerir unes 

modificacions en algunes sessions. Es va adonar que havia donat tres sessions per realitzar 

una activitat que es podia fer en dues i em va proposar afegir la sessió restant a la creació 

del guio, ja que aquesta els duria més temps. A més, li vaig poder demanar alguns dubtes 

que tenia quant a la disponibilitat en la que solen comptar els centres per disposar d’un 

matí per realitzar un festival i la col·laboració dels pares per fer i/o aconseguir les 

disfresses dels nins. Ambdues respostes van ser molt positives, ja que em va explicar que, 

normalment, el centre col·labora quan hi ha festivals i els mestres i equip directiu estan 

disposts a ajudar amb el que faci falta. De la mateixa manera que els pares solen estar 

molt contents quan se’ls demana que s’impliquin i formin part, en certa manera, de 

l’activitat.   
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6. CONCLUSIÓ 

 
Un cop finalitzat el treball i tenint en compte l’anàlisi, l’estudi i la selecció de tota la 

informació recollida, som encara més conscient de la importància que té escollir una 

metodologia adequada, ja que, no només estem parlant dels resultats acadèmics, sinó 

també de la formació i el desenvolupament de persones. 

 

L’art dramàtic ens ofereix un ventall molt ampli de possibilitats per treballar amb els 

alumnes. Pel que fa al desenvolupament de l’expressió oral i la competència 

comunicativa, crea la necessitat als alumnes de comunicar-se, per tant, fomenta la 

interacció entre ells. A més, també, millora la parla i la pronunciació a l’hora que treballa 

altres destreses lingüístiques. 

 

Moltes vegades, ja sigui per desconeixement o per por al canvi, ens quedem a la zona de 

confort. En el cas de l’educació, aquesta zona podria ser el llibre de text, activitats 

tancades i els alumnes en una actitud passiva. El teatre, el joc i altres activitats lúdiques 

són molt positives pels nostres alumnes, ja que, com hem comentat abans, a més 

d’afavorir l’aprenentatge, estem desenvolupant altres aspectes, destreses, valors, 

estratègies i actituds. Estem parlant de la creativitat i la socialització, la comunicació i 

interacció social tant entre ells com amb el mestre i la llibertat de poder expressar-se.  

 

La dramatització, pel seu caràcter lúdic, dinàmic i social, fa que els alumnes estiguin més 

motivats i tinguin més confiança en ells mateixos. D’altra banda, fomenta el treball en 

grup, la cooperació amb els companys i l’escolta. Cal afegir que, l’art dramàtic, ens 

permet el desenvolupament tant de l’expressió oral com de l’expressió escrita.  

 

El treball d’investigació previ, la proposta didàctica i la posterior entrevista amb la tutora 

m’han ajudat molt a fer-me una idea del tipus de professora que m’agradaria ser. Tot i 

que som conscient que només he pogut realitzar una entrevista, les paraules i la valoració 

tant positiva que vaig rebre per part de la tutora van ser tant gratificants que, en un futur, 

m’agradaria poder dur a terme el meu projecte amb els meus alumnes. 
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En definitiva, fent referència a la llengua anglesa, com a mestres, perseguim l’objectiu 

d’aconseguir que els nostres alumnes siguin competents en aquest idioma. Per tant, 

implica treballar la competència comunicativa i l’expressió oral, ja que les llengües 

existeixen per poder comunicar-nos entre nosaltres. A més, és molt important que els 

alumnes trobin el significat i utilitat d’allò que fem, és a dir, apropar els alumnes a 

situacions comunicatives el més real possibles.   
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8. ANNEXOS 
 

Annex 1: 

 

1. What is your favourite movie? And why? 

2. What is it about? 

3. Who is your favourite character? And why do you like him? 

 

 

Annex 2: Preguntes guia per la recerca d’informació. 

 

1. Who were the Pirates? 

2. What is a Pirate? 

3. Any famous Pirates? 

4. Any Pirate women? 

5. Who were the Corsairs? 

6. Any famous Pirate flags? 

7. Pirate facts 

8. Did pirates have any pets? 

  



 

 45 

 

Annex 3:  

 

 

Parrot Hook Knot Ship Pirate 

Flag 

Treasure 

Map 

Skull and 

crossbones 

Boat 

        

Compass Eye 

Patch 

Desert 

Island 

Treasure 

Chest 

Cannon Captain Field glass Rope 

        

Barrel Pistol Gold Crew Wooden 

Leg 

Prisoner Anchor Sword 
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Annex 4: 

 

 
 

Annex 5: 

 

1. Which was your favourite part? And your least favourite? Why? 

2. What do you think about the movie effects? (colour, music, 

background). Would you change something? 

3. Who was your favourite actor? And why? 
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Annex 6: 

 

1. Would you add another character? If so, describe him or her. 

2. How would you continue and finish the scene? 

 

Annex 7: 
 

Norrington:  

I believe thanks are in order. [offers his hand to shake; reveals “P” for pirate]  

Had a brush with the East India Trading company, did we, pirate? 

Governor Swann:  
Hang him. 

Norrington: [sees tattoo of a sparrow in flight]  

Well, well? Jack Sparrow, isn’t it? 

Jack:  

Captain Jack Sparrow, if you please, sir. 

Norrington:  

Well, I don’t see your ship? Captain. 

Jack:  
I’m in the market as it were. 

Murtogg:  

He said he’d come to commandeer one. 

Mullroy:  

Told you he was telling the truth. These are his, sir. [hands him Jack’s effects] 

Norrington:  

No additional shots nor powder. A compass that doesn’t point north. [unsheathes 

sword] And I half expected it to be made of wood. You are without doubt 

the worst pirate I’ve ever heard of. 

Jack:  
But you have heard of me. [is pulled along to be put in chains] 

Elizabeth:  
Commodore, I really must protest. 

Norrington:  

Carefully, Lieutenant. 
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Elizabeth:  
Pirate or not this man saved my life. 

Norrington:  

One good deed is not enough to redeem a man of a lifetime of wickedness. 

Jack:  
Though it seems enough to condemn him. 

Norrington:  

Indeed. 

Jack:  

Finally. [throws his irons around Elizabeth’s neck] 

Governor Swann:  
No, don’t shoot! 

Jack:  
I knew you’d warm up to me. Commodore Norrington, my effects, please, and my 

hat. Commodore! Elizabeth. It is Elizabeth isn’t it? 

Elizabeth:  

It’s Miss Swann. 

Jack:  

Miss Swann, if you’d be so kind. Come, come, dear. We don’t have all day. Now if 

you’d be very kind. [she straps on his sword, puts on his hat, etc.] 

 Elizabeth:  
You’re despicable. 

Jack:  
Sticks and stones, love. I saved your life, you save mine, we’re square. Gentlemen, 

milady, you will always remember this as the day that you almost 

caught Captain Jack Sparrow! [pushes Elizabeth away and escapes, swinging around 

and landing on a beam above their heads] 
 
 


