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Resum 

El meu treball de Fi de Grau té la finalitat de tractar la música com un recurs didàctic 

per al procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa al primer cicle de 

l’Educació Primària. 

Es basa en un marc teòric centrat en la importància de les destreses orals en llengua 

anglesa dels infants d’edats compreses des del sis fins als nou anys, en el poder 

motivacional que tenen les cançons a l’aula i en els beneficis que se’n poden extreure si 

es treballen de forma interdisciplinària.  

Finalment, he elaborat una plataforma digital anomenada “Let’s sing” que pretén ser 

una eina útil, senzilla i fàcil de manejar per a complementar la pràctica docent dels 

mestres d’anglès. Es tracta d’una recopilació de cançons classificades per categories 

segons els continguts curriculars i les temàtiques. També inclou diverses propostes 

didàctiques amb l’objectiu de ser treballades a l’aula d’anglès. 

 

 

Abstract 

My final degree project has the aim to deal with music as a teaching resource for the 

teaching-learning process in the first cycle of Primary Education.  

It’s based on a theoretical framework focused on the importance of the English 

language oral skills among children aged from six to nine, the motivational power of 

songs in the classroom and the benefits which can be extracted if they work together in 

an interdisciplinary way. 

Finally, I developed a digital platform called “Let’s sing” which aims to be a useful, 

simple and easy tool to use and complement the teaching practice of English teachers. It 

is a collection of songs classified by categories according to the curricular contents and 

topics. It also includes several didactic proposals with the aim to be worked in the 

English classroom. 
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1. Justificació 

Des de ben petita les meves passions i els meus interessos rondaven vers  la música i 

l'anglès. Per aquest motiu, amb l´inici dels estudis del Grau d'Educació Primària he 

tingut la possibilitat d'estudiar les dues mencions i, a la vegada, d'unir-les a les tres: 

docència, música i anglès.  

Aquest treball té la finalitat d'utilitzar la música com a font de motivació per a 

l´aprenentatge de la llengua anglesa i demostrar que ambdues àrees , sobretot al primer 

cicle de l´Educació Primària, poden treballar-se de forma interdisciplinària dins una 

aula. La cançó em permet treballar i millorar les destreses orals en llengua anglesa dins 

una atmosfera relaxada, lúdica i motivadora per als infants. 

Les TIC també tenen la seva presència perquè actualment són una eina imprescindible 

en el dia a dia d'un centre. Per tant, he creat una plataforma digital que permet recopilar 

les cançons que es treballen a aquest cicle, agilitzar l’audició de les cançons a l’aula i 

compartir-la amb altres especialistes del centre o altres centres escolars. 

 

 

2. Objectius 

2.1. Generals 

-Desenvolupar la competència en comunicació lingüística oral i escrita en llengua 

estrangera millorant les destreses orals a través de la cançó. 

 

2.2. Específics 

-Comprendre i escoltar missatges orals dins un context i amb suport visual utilitzant les 

informacions rebudes per realitzar tasques relacionades amb la situació i la seva 

experiència a través de la cançó. 

-Expressar-se amb correcció oralment i amb una entonació adient a partir de situacions 

quotidianes mitjançant el llenguatge verbal i no verbal. 

-Elaborar un cançoner en anglès per tal de treballar els diferents temes del currículum de 

la llengua estrangera del primer cicle d'Educació Primària. 

-Crear un “Google Classroom” com a eina pràctica per classificar les cançons en 

diferents blocs temàtics i agilitzar el seu ús a qualsevol moment. 
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3. Metodologia 

En primer lloc, considero que és fonamental tenir una base teòrica i científica del procés 

d'ensenyament - aprenentatge d'una llengua estrangera per a infants de sis a nou anys, 

com a pilar que sustenta el treball. Per aquest motiu, he fet una recerca exhaustiva 

d'articles, revistes educatives i legislació relacionats amb aquests aspectes, així com 

informar-me del Currículum de les Illes Balears de les àrees d´anglès i música sense 

oblidar-me de la importància de la música, les cançons, les danses i el moviment a 

aquestes edats. 

La proposta didàctica es centra en la creació d’una plataforma digital al Google 

Classroom que inclou cançons en llengua anglesa classificades per temàtiques 

destinades al primer cicle de l'Educació Primària.  

 

 

4. Marc teòric 

4.1. Introducció 

Avui en dia el concepte d’interdisciplinarietat té molt de ressò dins l’educació, 

consisteix en eliminar les barreres que hi ha entre les diferents àrees, així com de 

treballar-les conjuntament i globalment per tal d’aconseguir el mateix objectiu: 

l’aprenentatge. És un instrument didàctic que té com a finalitat integrar, relacionar i 

connectar continguts d’algunes àrees i possibilita una contribució recíproca. Així 

mateix, permet assolir nous aprenentatges que ajuden a superar els obstacles a l’alumnat 

i genera un aprenentatge continu. 

Segons Borrero (1982:69), la interdisciplinarietat es pot considerar com la interacció 

existent entre dues o més disciplines diferents. Aquesta interacció pot anar des de la 

simple comunicació d'idees fins a la integració mútua de conceptes, metodologies, 

procediments, epistemologies, terminologies, dades, l'organització de la recerca i 

l'ensenyament en un camp més aviat gran. (Ceri, 1975:7). 

Sánchez (1998) defineix la interdisciplinarietat com: “té a veure amb la confrontació, 

intercanvi i compartir saber entre disciplines afines o diferents. S’identifica amb la idea 

de posada en comú entre diverses disciplines. Parteix d’una tendència cap a la unitat 

dels sabers”.  

Piaget (a Ceri, 1975:166-171) va classificar la interdisciplinarietat segons el grau 

d’interacció entre els components de les disciplines en tres nivells: 
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-Multidisciplinarietat: Quan no hi ha intercanvi ni enriquiment entre les disciplines. 

-Transdisciplinarietat: Situa les interrelacions dins un sistema total que no té fronteres 

sòlides entre les disciplines. 

-Interdisciplinarietat: Consisteix en establir connexions reals amb interfecundació i 

enriquiment mutu. 

Pring (1976) va aprofundir en l’estudi de la interdisciplinarietat, ordenant les disciplines 

de menor a major dificultat organitzativa i curricular: 

A. Integració mitjançant àrees de coneixement. 

B. Integració relacionant diverses àrees. 

C. Integració a través de temes, tòpics o idees. 

D. Integració entorn d’una qüestió de la vida pràctica. 

E. Integració des dels temes o investigacions que decideix l’alumnat. 

Considerant les classificacions de Piaget i Pring, la meva proposta didàctica es centra en 

la interdisciplinarietat basada en els apartats “B” i “C”, és a dir, en la integració de 

diverses àrees l'educació musical i la llengua anglesa i en la integració de tòpics. 

Segons Antúnez (1999), “el treball conjunt dels docents és més eficaç que l’acció 

individual proporcionant una educació de qualitat i afavorint l’alumnat a la millora dels 

seus aprenentatges” (p.298). 

El treball en equip i la bona coordinació enriqueix tant els docents com els alumnes i 

contribueix a l’èxit i la motivació per a l’aprenentatge.  

En el segle XX, s’han fet moltes aportacions a la pedagogia musical que han capgirat la 

didàctica musical, ja que a més d´introduir l´ensenyament de la música a les aules, 

també s'aprofita com a procés globalitzador capaç de desenvolupar la imaginació, 

l'expressió, la comunicació i la creativitat de les persones. 

La música, com a instrument comunicatiu, es perfila com un llenguatge fascinant 

a utilitzar a les aules, que utilitza el so per a expressar-se, i que concentra la 

capacitat de comprensió i expressió (pròpia del llenguatge verbal), així com de 

l'ordre lògic i la capacitat d’abstracció (pròpia del llenguatge  numèric). (Pérez 

Aldeguer, 2009, p.573). 
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4.2. L’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera 

Què entenem per una llengua estrangera? Carmen Muñoz (2002: 112-113) diferencia al 

seu article entre la definició d’una segona llengua i una llengua estrangera “la segona 

llengua és parlada a la comunitat en què viu, encara que no sigui la llengua materna de 

l’aprenent;  mentre que en el segon cas, la llengua no té presència a la comunitat en la 

que viu l’aprenent”. 

L'aprenentatge d'una llengua estrangera ha de tenir en compte uns factors individuals i 

uns factors contextuals (entorn) que el faciliten o el dificulten.  M. Bernaus (2001: 80)  

agrupa els factors individuals en tres categories: “a) factors biològics i psicològics: edat 

i personalitat; b)factors cognitius: intel·ligència, aptituds lingüístiques, estils i 

estratègies d´aprenentatge i c) factors afectius: actituds i motivació”. 

Els factors biològics es relacionen des del punt de vista morfològic i fisiològic amb 

l'alumne tals com l'edat i la personalitat de l’aprenent. La majoria d'autors afirmen que 

la infantesa és la millor etapa per aprendre una llengua estrangera perquè són com a 

esponges que ho adquireixen tot a nivell oral. Així ho apunta Huarte de San Juan a una 

de les obres de Francisco Moreno Fernández:  

 

Quan impertinent sigui la imaginació i l‘enteniment, per aprendre les llengües   

i maneres de parlar, prova-ho a la infantesa, ja que és quan l’home té carència  

d’aquestes dues potències, i amb tot això diu Aristòtil que els infants aprenen  

millor qualsevol llengua que els adults. (Huarte de San Juan, 1998: 319). 

 

Bernaus (2001:81) considera que “els adults aprenen amb més rapidesa que els infants, 

però aquests tenen més facilitat per adquirir millors nivells de correcció en la 

pronunciació i un perfecte accent quan estan més freqüentment en contacte amb la 

llengua estrangera”. D’aquí i d’altres teories deriva la importància de les destreses orals 

en l'aprenentatge d'una llengua segona i d´una llengua estrangera. 

Fent referència a la personalitat, l’extraversió és un dels trets positius de la personalitat. 

El docent l´ha d'aprofitar per desenvolupar la comunicació oral en llengua estrangera, 

encara que no implica un domini de la competència gramatical, sí que garanteix la 

participació i la comunicació oral. El paper del docent és essencial en aquest aspecte, ja 

que ha de facilitar la participació dels alumnes més introvertits, a causa de la seva 

timidesa,  en les diferents situacions d’aprenentatge. 



  

 9 

Quant als factors cognitius, cal dir que alguns infants tenen més aptituds lingüístiques  o 

intel·ligència que d’altres, però que a aquestes edats tot es pot treballar i millorar; per 

tant, el fet de no tenir tanta aptitud no ha de ser un handicap. 

L´aspecte afectiu és essencial, ja que si un alumne està motivat aprèn millor. El docent  

ha de fer servir les seves estratègies per motivar els infants partint dels seus interessos, 

inquietuds, utilitzant diversos tipus d´agrupaments, activitats variades, recursos i 

mitjans diferents, etc. 

Per a l'aprenentatge d'una llengua estrangera hi juga un paper fonamental el joc com a 

mitjà idoni, i sobretot, al primer cicle de Primària. Així ho confirma la pedagoga Janet 

R. Moyles, “la situació de joc aporta estimulació, varietat, interès, concentració i 

motivació” (1990:87) i l’investigador britànic Andrew Wright “els jocs ofereixen els 

participants confiança amb ells mateixos i en les seves capacitats” (1984:46). 

El potencial del joc arriba molt més enllà, ja que es pot utilitzar com a activitat d’aula 

per enriquir el vocabulari, per millorar la gramàtica i la pronunciació, per fomentar el 

treball en equip, la cohesió de grup  i per desenvolupar la seva capacitat creativa i 

comunicativa. 

Dins la tipologia de jocs, es recomanen jocs col·laboratius que exigeixen l’ajut del grup 

per tal de realitzar una tasca. Una mostra d’aquests tipus de jocs serien: jocs de 

simulació, recerca d'informació, trencaclosques, cercar la parella, jocs d’associació, jocs 

de rols, intercanvis, etc… 

L'aprenentatge o adquisició d'una llengua d’alguns aspectes morfològics i sintàctics 

segueixen uns patrons més o manco comuns als nens de diferents nacionalitats. Ara bé, 

tant l'aprenentatge com l’adquisició d'una llengua requereix de la interacció constant 

dels usuaris que la practiquen en un context determinat de comunicació i en funció de 

les normes socioculturals concretes. Totes les llengües són adquirides o apreses a 

situacions concretes de comunicació en què  l’infant primer escolta i entén i després 

passa a la segona fase que seria la de produir sons amb una intenció comunicativa. 

L’ensenyament de la llengua estrangera durant l’Educació Primària té com a objectiu el 

desenvolupament de les capacitats de l’alumne per tal de comunicar-se en anglès. En 

acabar la primària, l’alumne ha de ser capaç d’escoltar i entendre missatges orals, llegir 

de forma comprensiva missatges o textos senzills amb una bona pronunciació, 

expressar-se oralment amb una entonació i correcció adient en situacions quotidianes o 

properes a la seva realitat fent ús del llenguatge verbal i no verbal i escriure textos 
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senzills sobre temes tractats a l’aula. També ha de saber interactuar amb els companys i 

el mestre per expressar les opinions i les necessitats personals. L’alumne ha de ser capaç 

d’utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per comunicar-se en anglès i 

mostrar interès i respecte vers la llengua i la cultura anglesa.  

Per altra banda, el coneixement de les llengües estrangeres és de cada vegada més 

important i necessari per viure a un món en que els avenços en els camps tecnològics i 

informàtics són progressius. L’àrea d'anglès es converteix, doncs, en una àrea idònia per 

ser treballada de forma interdisciplinària, ja que ofereix un ventall ampli de possibilitats. 

L’ús de les noves tecnologies a l'aula exigeix l'alumne a comprendre termes en anglès; 

així com un coneixement de les plataformes i les aplicacions online. 

 

4.2.1. Les destreses orals: comprensió (listening) i expressió (speaking) 

Tots els aprenentatges d'una llengua tenen el mateix punt de partida: les destreses orals. 

Aquestes es treballen seguint un ordre cronològic natural, primer la comprensió i 

després la producció oral. En els primers cursos de l’Educació Primària, només es 

treballa la comprensió oral (input) encara que, a mesura que es van adquirint nous 

continguts i un bagatge mínim en anglès, es pot introduir progressivament la producció 

oral.  

Els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d'aprenentatge en el primer cicle 

de Primària es classifiquen en quatre blocs: la comprensió de textos orals (listening), la 

producció de textos orals (speaking), la comprensió de textos escrits (reading) i la 

producció de textos escrits (writing). D´aquests blocs, només citaré els que fan 

referència a les destreses orals , ja que són el punt clau del meu treball. 

Del bloc 1 que fa referència a la comprensió de textos orals (listening), de les estratègies 

de comprensió he seleccionat els continguts que es centren en estructures sintàctiques 

discursives que expressen relacions temporals (after, before), afirmació (yes i short 

answers), negació (no i short answers), interrogació (wh-questions), expressió del temps 

(present) i de relacions lògiques (and, or, but, because). També es treballen les 

expressions que indiquen quantitat, capacitat , espai i manera. 

Quant al lèxic d'ús oral es treballa amb el vocabulari proper als infants d’aquestes edats: 

la identificació personal, els nombres, els colors, els animals, la família, la roba, les 

rutines, les professions, el temps lliure, les parts del cos, els aliments, les parts de la 

casa, les hores, els esports, etc.. 
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Cal destacar la importància de la introducció d’aspectes fonètics diferents de l’idioma 

mitjançant paraules i estructures significatives. L’acostament a les pautes del ritme, 

l’accentuació i l’entonació es fa a través de cançons, rimes, rutines, etc.. 

És essencial també conèixer i comprendre de forma oral aspectes socioculturals i 

sociolingüístics bàsics, així com  les tradicions de com es celebren les festes de nadal, 

pasqua i Halloween  i aplicar-los a una producció oral adient al context, respectant les 

convencions comunicatives més elementals. 

Els continguts esmentats anteriorment s’introdueixen en dues fases: la primera serà 

l’escolta i la segona la producció. 

L’avaluació es realitza mitjançant la comprensió i la producció de textos orals senzills 

sobre les estructures sintàctiques i el lèxic treballat. Així com discriminar els patrons 

sonors, rítmics, accentuals i d’entonació bàsics, i reconèixer-ne el significat i les 

intencions comunicatives. 

 

4.3. L’adquisició de l’anglès a través de la música 

La música té un poder intrínsec que atreu tant a infants com a adults. Cal per tant 

utilitzar-la dins l’educació com a vehicle facilitador de l’aprenentatge de la llengua 

anglesa de forma interdisciplinària i integradora. Leganés y Pérez Aldeguer (2012:18) 

fan constar que “no pareix existir una consciència més profunda de la importància de la 

música a l'hora d’utilitzar-la com a acceleradora de l’aprenentatge a l’aula d'anglès i 

creadora d’aprenentatges significatius”. 

Moltes investigacions demostren que l’educació a través de la música enriqueix 

l’aprenentatge en general i així ho confirmen els estudis del professor Daniel J. Levitin 

(2007) “mitjançant la música el nostre cervell produeix un aprenentatge més accelerat i 

significatiu” i Kelly i Rieg (2008; Schön et al.2008; McGowan i Levitt 2011; Miranda 

2011) “la música millora la motivació i crea una atmosfera propicia per a la interacció”. 

Donada la capacitat motivadora de les cançons és important elaborar materials que 

utilitzen la música i l’anglès de forma interdisciplinària i que poden ser una eina útil a 

l’aula d’anglès.  

Ballesteros (2010:124), considera que “la cançó, com a principal recurs didàctic, 

constitueix l’activitat musical més important, ja que engloba aspectes tals com 

sensibilitat, afectivitat, ritme i educació tonal”. 
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Segons Ostojic (1987) “la música és una de les formes bàsiques d’expressió de l'esperit 

humà, la qual s’ha convertit en una eina important per ensenyar llengües estrangeres”. 

Molts arguments evidencien la importància de la cançó en l’aprenentatge d'una llengua, 

Medina (2002)  afirma “la utilització de la música a les classes d’anglès es converteix 

en una experiència que afavoreix l’autoestima, fent que els alumnes es sentin relaxats 

augmentant així el nivell d’atenció i millorant la recepció de l'aprenentatge”. 

“L’ús de les cançons en l’aprenentatge d’un idioma afavoreix la memorització, 

proporciona vocabulari i permet treballar la pronunciació afavorint, a la vegada, 

aspectes culturals” així ho afirma Larraz (2008) i Bernal; Calvo (1999) ho completa 

dient que “tot s’aconsegueix mitjançant un ensenyament lúdic, jugant amb la música a 

través dels exercicis, a més d’una forma activa, vivencial, globalitzadora i creativa”. 

Richards (2001) assegura que “les activitats musicals que inclouen les cançons i el ritme 

ajuden al desenvolupament de la discriminació auditiva”. En aquest sentit, la cançó té 

un pes important a la llengua anglesa, ja que una de les majors dificultats és la 

pronunciació dels mots, realment no hi ha correspondència entre la grafia i el so de les 

paraules.  

La música ens ofereix deixar petjada a la nostra memòria, de manera inconscient 

beneficiant la memòria verbal. Les melodies aporten un mitjà sonor més enriquit que 

permet tenir consciència dels ritmes, les pauses i l’entonació. 

Moltes tècniques s’han utilitzat per aprendre les cançons, però per al primer cicle de 

Primària la que és més eficaç és la representació il·lustrant les cançons amb dibuixos o 

mímica. L’expressió corporal entra, per tant, a formar part de l’aprenentatge de l'anglès 

simplement associant una paraula amb un moviment, un gest, una expressió facial, 

etc… com a tècnica de memorització de vocabulari i com a mitjà d'aprenentatge de la 

seva pronunciació. 

L'aprenentatge de la cançó en llengua anglesa és semblant a la metodologia que es 

segueix a l‘educació musical, s‘aprèn per imitació. Es realitza una primera audició per 

entrar en contacte amb l’infant, després es va repetint per tal d’anar associant la música, 

l’entonació, la paraula i el gest. Si la cançó és difícil es pot anar fragmentant en frases 

musicals per a la seva memorització. 

Una vegada superada la fase d’aprenentatge, es realitzen una sèrie d’activitats musicals 

tals com acompanyar amb instruments musicals, caminar per marcar la pulsació de la 
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cançó, dividir la classe en subgrups: uns canten i els altres realitzen la instrumentació 

amb instruments de percussió, etc.. 

En definitiva, l'educació musical mitjançant la cançó, l’expressió corporal, els 

instruments, l’entonació, el ritme, etc... pot ser treballada de forma interdisciplinària a 

l’àrea d’anglès com un recurs didàctic. 

La cançó ofereix unes tècniques per aprendre, tant el vocabulari com la seva 

pronunciació en llengua anglesa, de forma lúdica per tal de superar els obstacles i la 

dificultat de la fonètica anglesa. A més, permet el moviment dins l’aula, la dansa, etc… 

oferint un ambient de relaxació als infants; així doncs més relaxats aprenen millor. 

Considerant que durant el primer cicle de l’Educació Primària es treballa principalment 

amb les destreses orals, la cançó és una eina adaptable a qualsevol edat i nivell i pot 

oferir un ampli ventall de variacions. 

L’Educació Artística es classifica en dues àrees: l'educació musical i l’educació plàstica. 

Els objectius de l’educació artística es centren en què l’alumne ha de percebre, 

interactuar i gaudir amb els elements visuals i sonors de la realitat que l’envolta. Els 

continguts  de l’educació musical es classifiquen en tres blocs: 

-Bloc 1. “Escolta”. Els continguts se centren en la discriminació auditiva, l’audició 

comprensiva i la valoració crítica. 

-Bloc 2. “Interpretació musical”. Els continguts es basen en les possibilitats sonores de 

la veu, els instruments musicals i les possibilitats d’inventar, improvisar i representar 

produccions musicals diferents. 

-Bloc 3. “La música, el moviment i la dansa”. Es desenvolupen les capacitats 

expressives i creatives que resulten de la combinació de moviments i sons. 

L’avaluació té en compte no només els avenços personals sinó també l’esforç i la feina 

feta que s’ha d’entendre com un mitjà per millorar. 

Fent referència a l’escolta (Bloc 1), he seleccionat els continguts que es centren amb 

l’escolta del so i les seves qualitats i el respecte tant per les seves produccions com per 

les dels altres. Tant els criteris d’avaluació com els estàndards d'aprenentatge van 

encaminats a gaudir de les cançons, identificant les qualitats del so i entenent les normes 

de comportament en audicions.  

Tenint en compte la interpretació musical (Bloc 2), m'he centrat sobretot en la 

interpretació de cançons populars senzilles pròpies d'altres cultures i el respecte per la 

interpretació dels companys i per la seva pròpia. L’avaluació es centra en entendre la 
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veu com a un recurs expressiu partint de la cançó i interpretar composicions senzilles 

mitjançant la repetició i la variació. 

Del bloc 3 que considera la música, el moviment i la dansa, he seleccionat la pràctica 

del moviment i danses senzilles acompanyades de cançons, la invenció de coreografies 

per a cançons relacionades amb l’entorn més proper dels alumnes i la interpretació 

individual o col·lectiva de cançons i danses infantils. L’avaluació té en compte si 

l’infant identifica el seu cos per expressar els seus sentiments, controla la coordinació 

entre la música i el seu cos i coneix danses de la cultura anglesa. 

La didàctica musical no ha de ser un recurs aïllat a l'aprenentatge de l’anglès, sinó que 

s'ha de convertir en una eina interdisciplinària amb la qual es fonamenta l'aprenentatge 

d’ambdues àrees o disciplines. La universalitat de la lectura i escriptura del llenguatge 

musical  permet la seva integració a l'aprenentatge d'una altra àrea i així centrar l’esforç 

a l’aprenentatge de l’anglès. 

La música beneficia els processos de percepció, atenció i memòria; així que 

l´aprenentatge es fa de forma significativa. 

 

L'educació té com a objectiu la formació integral dels alumnes. Des 

d´enfocaments pròpiament instructius basats principalment en la comunicació 

verbal i escrita, s'ha passat a un enfocament basat en el desenvolupament 

total de l'alumne. La música s’incorpora a aquest nou enfocament per la seva 

importància per al desenvolupament de la sensibilitat i la capacitat creadora. 

(Frega, 1996). 

 

Frega destaca la importància de la música per al desenvolupament de la sensibilitat, ja 

que és capaç de despertar emocions en els infants i, a la vegada, pot crear diverses 

tipologies d’activitats a partir d’una mateixa cançó. 

 

La música representa un llenguatge de sons, ritmes, sentiments i emocions, que 

fàcilment s'integra amb altres àrees curriculars convertint-se en recurs important 

per adquirir coneixements. La música està present sempre en tots els nostres 

estats anímics, és capaç d'emocionar i tranquil·litzar i també d’eliminar 

l’agressivitat; i això facilita l’aprenentatge a altres àrees curriculars. (Bernal; 

Epelde; Gallardo; Rodríguez, 2010:1). 
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Els infants estimen la música, s’emocionen amb ella i es tranquil·litzen si escolten una 

música de relaxació. Avui en dia, molts de centres han incorporat la tècnica del 

Mindfulness amb una rutina de relaxació que inclou tres cançons segons el moment del 

dia. Així mateix, i com a senyal de començament i finalització de les classes, el so 

d’una cançó delimita la jornada escolar. Per tant, la música forma part del nostre dia a 

dia i de la nostra rutina diària. 

Tal com assenyala Jiménez (1997) “a l’aula d'anglès la cançó resulta una eina de gran 

utilitat”. Certament, la cançó motiva els infants i ,si aquesta és acompanyada de gestos i 

moviments, els facilita relacionar la paraula, amb el so i el gest essent un aprenentatge 

molt més significatiu. 

Larranz (2008) afirma que “l’ús de les cançons a l'estudi d'una llengua afavoreix la 

memorització, proporciona vocabulari i permet treballar la pronunciació afavorint, a la 

vegada, aspectes culturals”. Tal i com afirma aquest autor, la cançó permet treballar la 

pronunciació del vocabulari de la llengua anglesa d’una forma lúdica i, a la vegada, 

mostra aspectes del context sociocultural del país. Concretament, mitjançant la cançó 

podem conèixer nadales en anglès, festes tradicionals com Saint Patrick´s day, Easter, 

cançons infantils en llengua anglesa, etc… 

 

4.3.1. L’ús de la cançó a l’aula 

La cançó com a recurs es pot utilitzar a qualsevol moment de la classe: quan es comença 

la sessió, quan acaba, per introduir o acabar un tema, en arribar unes dates assenyalades 

tals com Halloween, Nadal o  Pasqua, per fomentar l’aprenentatge de la llengua, per 

començar una conversa entre alumnes, etc… La seva utilitat es centra a introduir lèxic, a 

millorar la pronunciació i l’entonació mitjançant la repetició, perfeccionar la retenció i 

sobretot potenciar la participació activa dels infants i la motivació. 

A l’actualitat , hi ha una gran varietat de cançons, però no es tracta de la quantitat sinó 

de la qualitat i de saber seleccionar sempre ajustant-se a les necessitats, interessos i la 

comprensió dels alumnes.  

Helena I. Curtain afirma que les cançons han de complir els requisits següents: 

1.- La cançó ha de tenir un vocabulari limitat. 

2.- La cançó ha de contenir un llenguatge compatible amb l’utilitzat a l’aula. 

3.- La cançó ha de presentar un desafiament musical limitat. 

4.- El ritme ha de ser directe i repetitiu. 



  

 16 

5.- El tema de la cançó ha d’estar dins l’experiència personal dels nins. 

6.- Per a l’Educació Primària, és útil si les cançons venen acompanyades d’accions. 

7.-Per a l’Educació Primària, també és útil si les paraules de les cançons són molt 

repetitives i si tenen una tornada. 

 

D'altra banda, Vanessa Reilly i Sheila Ward classifiquen les cançons que s’utilitzen a 

l’aula d’anglès de Primària en: 

1.- Cançons sobre esbossos de personatges que desenvolupen el sentit del ritme. Ex: 

“Miss Muffet”  

2.- Cançons sobre escenes o incidents que donen suport a l’adquisició del significat del 

gest i la utilització d’expressions no verbals. Ex.: “Jack and Jill” 

3.- Endevinalles que introdueixen els sons i els ritmes de l’anglès com en “Humpty 

Dumpty” 

4.- Cançons que utilitzen els noms dels colors per desenvolupar les habilitats sensorials 

i motrius tal com “The Colour song”. 

5.- Cançons que utilitzen l’hora per entrenar la concentració dels infants. Ex: “What 

time is it?” 

6.- Cançons que utilitzen els dies de la setmana. Ex: “Solomon Grundy” 

7.-Cançons que utilitzen els mesos de l’any per desenvolupar la memòria i la 

concentració. Ex: “ 12 Months are in a Year” 

8.- Cançons que mencionen períodes festius adients per aprofundir el vocabulari 

especial. Ex: “Rudolph the Red-noised Reindeer” 

9.- Cançons que utilitzen l’alfabet, útils per aprendre els sons de l’alfabet anglès “ABC 

song” 

10.- Cançons que parlen del temps per donar suport a l’adquisició del llenguatge “How 

is the weather?” 

11.- Cançons que utilitzen els nombres que donen suport a l’adquisició dels nombres i 

es relacionen sovint amb la utilització dels dits. Ex: “Ten Little Indians”. 

 

Seguint el model de Brewster (1992), les cançons es poden classificar en tres grups: 

a. Cançons d‘acció 

b. Cançons tradicionals 
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c. Cançons pop  

Les cançons combinen perfectament la proposta didàctica amb la diversió, l’activitat i la 

motivació. Al mateix temps, els infants es familiaritzen amb cançons i ritmes d’altres 

cultures.  

El primer cicle de Primària és el cicle en què els infants mostren interès i són molt 

receptius. Els encanta cantar i ballar, per tant les cançons d’acció són les més adients 

perquè han d’associar paraules amb accions i,a la vegada, moure’s com és el cas de  

“Head and Shoulders” o bé comptar amb els dits “Ten little fingers”. Les cançons 

tradicionals tals com cançons de cuna, endevinalles, nadales, etc… també tenen 

acceptació a aquestes edats tals com “Mary had a Little Lamb”, “Merry Christmas”, 

“Happy Birthday”. 

 

4.4. Propostes didàctiques interdisciplinàries 

Els darrers anys han sorgit quantitat d’articles, propostes didàctiques, revistes, treballs 

de fi de grau i màsters enfocant i apostant per aquest tractament interdisciplinari entre la 

llengua anglesa i l’educació musical. Malgrat la diversitat de material, la veritat  és que 

fent la recerca no he trobat cap centre que expliqui la seva experiència didàctica i 

aplicació dins l’aula. 

Com a síntesi, faré un petit tast de les que m´han servit com a marc teòric. Per una 

banda, Miriam Ballesteros presenta “La didàctica de las cançons en anglès des d'una 

metodologia musical i de la llengua anglesa, un treball amb propostes didàctiques per 

tractar l’ensenyament de cançons en anglès a partir de la didàctica de l’educació musical 

i la llengua anglesa”. Es tracta d’un enfocament interdisciplinari per aconseguir unes 

competències bàsiques en ambdues àrees i un aprenentatge més significatiu. Destaca el 

potencial de la cançó com a vehicle per desenvolupar l’expressió i la comunicació de les 

persones i aposta per a l‘aprenentatge de moltes cançons al llarg de l’escolarització dels 

infants perquè els aportin varietat expressiva i despertin el seu interès . Considera que 

els objectius didàctics treballats de forma interdisciplinària mitjançant recursos i 

tècniques utilitzats tant en pedagogia musical com en llengua anglesa generen un 

aprenentatge més global i complet de tots els elements que aporta una cançó (ritme, 

melodia, forma musical, lletra, etc..). 

Esther Noemí Leganés Lavall, a partir dels resultats de dues investigacions, proposa “La 

música a l’aula d’anglès: una proposta pràctica”. Aquest treball reflecteix la necessitat 
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de crear nous materials que utilitzin la música a l’aula d’anglès des d’una perspectiva 

interdisciplinària. Per aquesta raó, proposa rimes i cançons per treballar l’aprenentatge 

de l’anglès a l‘aula d’Educació Infantil i Primària. Les investigacions mostren una bona 

actitud per part de la majoria dels docents, encara que també reconeixen no tenir ni 

coneixements ni cançoners suficients; per tant, utilitzen poc la música a les seves 

classes. Per aquest motiu, es considera necessari elaborar materials senzills útils per als 

docents com a punt de partida perquè ells elaborin els seus propis materials. Encara que 

no és necessari que els docents d’anglès siguin experts en lectura i escriptura musical, el 

fet de tenir coneixements li possibilita més recursos a l’hora de realitzar la seva tasca 

docent de manera més eficaç. 

Natalia de Castro Martínez al seu Treball de Fi de Grau també analitza “L’ús de la 

música per a l’ensenyament de l’anglès. El Lipdub”. Considera que la música està 

present en el dia a dia dels infants i que aporta a l’àrea d’anglès la possibilitat d’escoltar, 

inventar, expressar, moure’s, interpretar, etc.. a partir de les experiències creatives. La 

música els permet gaudir de la cultura anglesa, el diàleg i expressar tot el que han après 

a través del seu cos, la dansa, etc.. Es tracta d’una combinació perfecta: aprenen i es 

mouen. Les paraules en anglès s’interioritzen millor si són acompanyades de la música, 

ja que s’integren dins nosaltres i el seu valor queda enriquit si és acompanyat d’una 

melodia. Aquesta proposta didàctica es basa en la realització d’un lipdub en anglès per 

part de tota la comunitat educativa unint les àrees d’anglès i música, treballant amb els 

dos mestres a l’hora i implicant també els tutors per a la pràctica de la coreografia. 

 

Carmen Maria Toscano - Fuentes i Maria Carmen Fonseca Mora al seu treball “La  

música com a eina facilitadora de l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera” 

conclouen que el procés d’aprenentatge de la llengua anglesa a un context no bilingüe 

ha millorat amb la utilització de la música i les cançons. Els elements sonors 

afavoreixen la pronunciació, les estructures gramaticals i les quatres destreses bàsiques. 

A la seva investigació, realitzen les sessions d'anglès mitjançant la música i les seves 

conclusions són que durant l‘aprenentatge milloren la conducta, són receptius, estan 

relaxats , milloren l’habilitat auditiva i la competència comunicativa. Així mateix, la 

selecció de les cançons ha beneficiat els alumnes sobretot a la competència oral, la 

producció oral i la lectura. Afirmen que les melodies , a l’ensenyament de les llengües, 

aporten un mitjà sonor més ric i millora la consciència dels sons, els ritmes, la pausa i 
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l’entonació. Els resultats d’aquesta investigació demostren que treballar la intel·ligència 

musical a les aules d’anglès pot enriquir la concentració i la connexió interior amb 

l’alumne, l’estimulació del procés creatiu i el foment d’una atmosfera de classe 

relaxada, motivadora i productiva. 

 

5. Proposta didàctica: Let’s sing! 

5.1. Introducció 

La meva proposta didàctica: “Let’s sing” és la creació d’un recurs didàctic a través de la 

plataforma  digital  “Google Classroom” que inclou una recopilació de cançons adients 

per al primer cicle de l’Educació Primària. 

És una eina pràctica, visual i senzilla que classifica les cançons per temàtiques. Cada 

apartat inclou una sèrie de cançons amb un enllaç que condueix a la seva audició, un 

document adjunt amb  la lletra de la cançó així com del vocabulari treballat, una fitxa 

amb les característiques de la cançó i unes propostes didàctiques.  

“Let’s sing” és un instrument flexible que permet suprimir o adjuntar noves cançons 

fàcilment, i està oberta a tothom; és a dir es pot compartir amb altres companys 

especialistes d’anglès. 

 

5.2. Objectius 

5.2.1. Objectius generals 

-Desenvolupar la competència en comunicació lingüística oral i escrita en llengua 

estrangera millorant les destreses orals a través de la cançó. 

 

5.2.2. Objectius específics 

-Comprendre i escoltar missatges orals dins un context i amb suport visual, utilitzant les 

informacions rebudes per fer tasques relacionades amb la seva experiència i situació. 

-Interactuar, percebre i gaudir amb els elements visuals i sonors de la realitat que els 

envolta. 

-Crear una plataforma digital que recull cançons en anglès relacionades amb els 

continguts curriculars del primer cicle de l’Educació Primària. 

-Utilitzar la cançó a l’aula per tal de treballar i millorar les destreses orals en llengua 

anglesa.  
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-Aprofitar el potencial de la música  a l’aula com a garantia d’èxit dins un ambient 

lúdic, relaxat i motivador. 

 

5.3. Metodologia 

Per a la realització d’aquesta plataforma, he fet una recerca teòrica de la tipologia de 

cançons en llengua anglesa més adients per al primer cicle de l’Educació Primària.  

A continuació, he consultat els objectius i continguts del currículum d’anglès del primer 

cicle per seleccionar els que m'interessen per al meu disseny. 

Considerant que, a aquesta edat, les cançons més motivadores són les d’acció i les 

tradicionals, he fet una recerca a youtube, al British Council, a Simple songs, etc... 

Després he seleccionat les cançons que eren més adients per aquest cicle i les he 

classificades per temàtiques tals com (la família, el menjar, els animals, els colors, els 

nombres, la roba, etc…) 

Una vegada recopilat tot el cançoner, he dissenyat un índex com a guia per ubicar on va 

classificada cada cançó. L’índex inclou la categoria, el títol de la cançó, l’enllaç i el 

vocabulari treballat. Per altra banda, cada cançó té l’enllaç de la cançó, un PDF amb la 

lletra de la cançó i un PDF amb les característiques i la proposta didàctica de la cançó. 

Amb el material preparat, he triat un títol suggeridor, senzill i entenedor per a la meva 

proposta : “Let’s sing!” 

A continuació, he decidit utilitzar la plataforma digital “Google Classroom” perquè és la 

que més s’ajusta a les meves necessitats. És una eina senzilla, clara i molt utilitzada als 

centres quant a educació que resulta fàcil de manejar per a qualsevol docent. 

El disseny del Google Classroom m’identifica, ja que a la capçalera hi ha representades 

les meves dues passions: l’anglès (Lets’s sing) i la música (il·lustrada amb una partitura, 

una pua de guitarra i un diapasó) Les pàgines del google també tenen el meu toc 

personal , ja que cobren vida amb una tonalitat del color lila que és el meu preferit. 

Una vegada elaborat el disseny model , he creat els vint-i-quatre temes amb un títol que 

suggereix de què va la temàtica sense anomenar-la. A cada tema , he anat introduint els 

títols de les cançons, el seu enllaç per reproduir la cançó, el vocabulari específic 

treballat, un document PDF amb la lletra de la cançó i la seva proposta didàctica. 
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5.4. Manual d’ús del Google Classroom “Let’s sing” 

Per accedir a la plataforma digital, s’hi accedeix a través de qualsevol navegador 

escrivint Google Classroom. El codi d’accés és: b74f7kf. 

A la barra superior hi ha quatre possibles accessos: 

1.- Taulell: indica les darreres publicacions fetes al Google Classroom. 

2.- Treball de classe: mostra les categories de les cançons publicades. 

3.- Persones: indica les persones convidades que poden classificar-se entre professors o 

alumnes. 

4.- Qualificacions: registra les qualificacions dels alumnes si s’han dissenyat activitats 

avaluables. 

 

El treball de classe inclou les vint-i-quatre categories de cançons recopilades amb un 

títol que suggereix de què tracta cada una. Aquestes categories es corresponen a les 

temàtiques dels continguts treballats al llarg del primer cicle de l’Educació Primària: 

 

CATEGORIA TEMÀTICA 

0- Hello everyone! Les salutacions 

1- What´s your favourite colour? Els colors 

2- Twelve is my favourite number Els nombres 

3- What’s this? It’s a pen Els objectes escolars 

4- This is my family Els membres de la família 

5- My body Les parts del cos 

6- My best friend is a dog Els animals 

7- I like this t-shirt La roba 

8- Mmm..Delicious! Els aliments 

9- The train is arriving! Els mitjans de transport 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI3OTg0MjIxMjZa
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10- I love tennis Els esports 

11- What a sunny day! El temps atmosfèric 

12- Do you like my new toy? Les joguines 

13- My house tour Les parts de la casa 

14- It’s time to get up! Les rutines diàries 

15- What time is it? Les hores 

16- You are my best teacher! Les professions 

17- How are you feeling today? Els estats d’ànim i emocions 

18- This is my pumpkin Halloween 

19- It’s Christmas time! Nadal 

20- Easter bunny Pasqua 

21- ABC! L’alfabet 

22- What day is it? Els dies de la setmana 

23- My birthday is in October Els mesos de l’any 

24- Bye bye! Els acomiadaments 

 

 

Cada categoria inclou una sèrie de cançons relacionades amb la temàtica i el vocabulari 

que es treballa a cada cançó. El llistat de cançons és el següent: 

 

Categories Cançons Vocabulari treballat 

0 - Hello everyone! Hello, hello, hello 

 

Hello! 

-Hello, hi, my name is..., I’m...years old. 

 

-Hello, How are you? , good, great, 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hello-hello-hello
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
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Hello, hello! 

  

wonderful, tired, hungry, I’m not so good. 

 

-Hello, clap your hands, stretch up high, touch 

your toes, turn around. 

1 - What’s your 

favourite colour? 

I can sing a 

rainbow 

 

I see something 

blue 

 

Color song  

-Yellow, orange, green, white, blue, red, 

black, pink, purple. 

 

-Red, yellow, blue, purple. 

 

 

-Red, Yellow, Blue, Green, Pink, Purple, 

Brown, Tan.  

2 - Twelve is my 

favourite number 

In my plane 

 

How many 

fingers? 

 

Five little ducks 

  

 

-One, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten. 

 

 

-One, two, three, four, five.  

3 - What’s this? It’s a 

pen 

Quiet, please  -Bin, ruler, crayons, notebook, scissors, glue, 

pencil. 

4 - This is my family! Baby shark 

 

The finger family  

-Baby, mommy, daddy, grandma, grandpa. 

 

-Daddy, mommy, brother, sister, baby. 

5 - My body Don't put your 

trousers on your 

head 

 

The scary 

skeleton  

-Feet, leg, head. 

 

 

-Feet, hand, knee, leg, toes, ear, neck, eyes, 

shoulders, fingers. 

6 - My best friend is a 

dog! 

Animal house 

 

 

Old MacDonald 

had a farm 

 

Can a flea climb a 

tree? 

The river 

-Kangaroo, hippo, dinosaur, tortoise, lion, 

bison, tiger, beetle. 

 

 

-Pig, duck, horse, sheep, cow, turkey. 

 

 

 

-Flea, snake, pig, cat, rat, mouse. 

 

-Cobra, frog, crocodile, hippo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=dNBC8jQFgHo&feature=emb_title
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-can-sing-rainbow
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-can-sing-rainbow
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=duSB_FgqNbc
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/my-plane
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo&feature=emb_title
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/quiet-please
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=1RMvYzY8gC8
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-scary-skeleton
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-scary-skeleton
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/can-flea-climb-tree
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/can-flea-climb-tree
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-river
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7 - I like this t-shirt Don't put your 

trousers on your 

head 

 

A bear named Sue 

 

Put on your shoes 

-Button, zip, hood, skirt, gloves, velcro, belt, 

trousers, shoes. 

 

 

 

-Trousers, shirt, coat, socks, skirt, shoes. 

 

-Shoes, jacket, scarf, hat. 

8 - Mmm...Delicious! Chocolate cake 

 

Do you like 

broccoli ice 

cream? 

 

Snack time 

-Cake, juice, peas, rice, chicken, chocolate. 

 

 

-Broccoli, ice cream, donuts, juice, popcorn, 

pizza, bananas, soup. 

 

-Smoothie, sweets, salad, carrots, crisps, 

banana, chips, biscuits, ice cream, chocolate, 

berries, peppers. 

9 - The train is 

arriving! 

Over the 

mountains  

-Car, ship, train. 

10 - I love tennis I can run 

 

The busy buzz 

song 

-Swim, run, hop, skip, jump. 

 

-Surfing, biking, skating, rafting. 

11 - What a sunny 

day! 

How’s the 

weather 

 

What’s the 

weather like 

today? 

-Weather, sunny, rainy, cloudy, snowy. 

 

 

 

-Weather, windy, rainy, sunny, snowing. 

12 - Do you like my 

new toy? 

Old scruffy teddy  -Teddy, bike, toys, bat, ball, drum. 

13 - My house tour Animal house  -Living room, toilet, kitchen, bathroom, 

dining room. 

14 - It’s time to get up Tooth family 

 

A bear named Sue 

 

What time is it? 

-Brush, morning, teeth, night. 

 

 

-Morning, breakfast, tea, juice, jam, toast. 

 

 

-Go to school, play guitar, sing, go to bed. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/bear-named-sue
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/chocolate-cake
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/snack-time
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/over-the-mountains
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/over-the-mountains
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-can-run
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-busy-buzz-song
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-busy-buzz-song
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo
https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo
https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-scruffy-teddy
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/tooth-family
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/bear-named-sue
https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU
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15 - What time is it? Telling time 

 

What time is it? 

 

-O'clock. 

16 - You are my best 

teacher! 

People work  -Farmer, dentist, babysitter, tailor, fireman, 

teacher, doctor, plumber. 

17 - How are you 

feeling today? 

Feelings are 

feelings 

 

If you're happy 

 

Five Little 

Pumpkins 

-Happy, sad, angry, excited, calm, good, bad, 

hungry, thirsty. 

 

 

-Happy, angry, scared, sleepy. 

 

 

-Smiling, pouting, yawning, crying, laughing. 

18 - This is my 

pumpkin 

Knock Knock, 

Trick or Treat? 

 

Five Little 

Pumpkins 

-Trick or treat, ghost, cowboy, witch, 

monster, ballerina, pirate. 

 

-Pumpkins. 

19 - It’s Christmas 

time! 

Jingle Bells 

 

We wish you a 

Merry Christmas 

 

Santa Santa, 

where are you? 

-Snow, bells, jingle bells, spirits bright. 

 

 

-Wish, Merry Christmas, Happy New Year, 

holidays, family. 

 

 

-Christmas Eve, Santa, tree, sleigh, rooftop. 

20 - Easter bunny Easter basket 

song 

 

Bunny 

 

Easter egg hunt 

-Easter, basket, egg, bunny. 

 

 

-Rabbit, pink, nose, floppy, ears, fluffy, tail, 

bunny. 

 

-Easter, egg, hunt, fun, run, spot them, yellow 

egg, blue egg, green egg, pink egg, bush, 

plant pot, coral reefs, scallop. 

21 - ABC! The ABC fruity 

band 

 

The alphabet song 

 

-The alphabet. 

22 - What day is it? Days of the week 

song 

 

-Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 

https://www.youtube.com/watch?v=xJBek5XCexw
https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/people-work
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA
https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA
https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg
https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg
https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA
https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA
https://www.youtube.com/watch?v=4YBGRGBj7_w
https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0
https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0
https://www.youtube.com/watch?v=3PcmHSPVlKY
https://www.youtube.com/watch?v=3PcmHSPVlKY
https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M
https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-abc-fruity-band
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-abc-fruity-band
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-alphabet-song
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
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Days of week 

Thursday, Friday, Saturday. 

23 - My birthday is in 

October 

Time for another 

year  

-Christmas, autumn, summer, winter, January, 

February, March, April, May, June, July, 

August, September, October, November, 

December. 

24 - Bye bye! Bye bye goodbye  -Bye, bye, goodbye. 

 

 

Cada cançó disposa de tres apartats diferents: 

 

 

 

 

 

 

1.- Un enllaç a la cançó i a les activitats  proposades online. 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/time-another-year
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/time-another-year
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
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2.- Un document imprimible PDF amb la lletra de la cançó. 

 
3.- Un document PDF de la fitxa de la cançó on hi consten la categoria, el títol de la 

cançó, la temàtica, l’objectiu, la duració de la cançó, l’edat o nivell adient dels alumnes, 
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la gramàtica o estructures gramaticals treballades, el vocabulari treballat i unes 

propostes didàctiques per treballar la cançó amb uns suggeriments d’activitats. 

 

Categoria What’s your favourite colour? 

Títol I can sing a rainbow 

Temàtica Colors 

Objectiu Aprendre els colors 

Duració 1:59 

Edat / nivell alumnes 1, 2n i 3r d’Educació Primària 

Gramàtica/ 

Estructures 

Imperatiu 

Vocabulari Colors: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, black 

and white. 

Verbs: can, sing, listen, look, see. 

Rainbow, eyes, sky, clouds. 

Propostes didàctiques Quan es pot treballar? 

- Per introduir els colors. 

- Activitat extra per repassar els colors. 

- Activitat extra durant una sessió. 

 

Activitats:  

- Audició de la cançó. 

- Assignar colors als alumnes i s’han d’aixecar quan senten el   

  seu color 

- Repartir targetes de colors entre els alumnes i quan senten   

  el color que tenen s’aixequen i es col·loquen un devora  

  l’altre per formar l’arc de Sant Martí. 
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- Activitats de l’imprimible: 

   1.- Relacionar la imatge del color amb el seu nom. 

   2.- Escoltar la cançó i ordenar els colors per ordre  

        d’aparició. 

   3.- Realitzar una sopa de lletres relacionada amb els colors. 

   4.- Dibuixa l’Arc de Sant Martí. 
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5.5. Quan es pot utilitzar “Let’s sing”? 

“Let's sing” és un recurs didàctic que complementa les sessions d’anglès i està pensat 

per ser utilitzat a diferents moments de la sessió: 

1.- A l'hora d’introduir una temàtica nova al grup classe. 

2.- Abans o després d’una activitat escrita per millorar la seva expressió oral. 

3.- Com a una activitat extra per repassar el vocabulari. 

4.- Per completar  una sessió d’anglès quan queda un temps lliure.  

5.- Per motivar els alumnes durant la sessió quan el docent veu que estan un poc 

cansats. 

6.- Durant la setmana de celebració de les festes i tradicions angleses tals com 

Halloween, Christmas i Easter. 

7.- Per començar la sessió d’anglès amb les salutacions. 

8.- Per acabar la sessió d’anglès amb els acomiadaments. 

 

Es tracta, doncs d’un recurs flexible que inclou uns suggeriments, però que cada docent 

pot adaptar als seus alumnes segons el moment de la sessió, l’edat o els interessos. 
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6. Conclusions 

El treball realitzat té la finalitat de tractar la música com un recurs didàctic per a 

l’ensenyament - aprenentatge de l’anglès al primer cicle de l’Educació Primària i 

incideix en la importància de ser treballades de forma interdisciplinària a l’aula.  

Al llarg de la recerca, he trobat molts d’articles, investigacions, treballs de fi de grau, 

màsters, etc… relacionats amb la interdisciplinarietat de la música i l’anglès on poder 

fonamentar el meu treball, ara bé no he pogut disposar d’experiències pràctiques 

d'activitats o unitats didàctiques treballant les dues àrees conjuntament relatades pels 

propis docents. Crec que la feina elaborada per part d’uns mestres pot ser el punt de 

partida dels altres i des d’on es poden extreure consells, suggeriments, … fins arribar a 

convertir-se en la nostra guia orientativa. Per aquest motiu, hem de millorar en aquest 

aspecte i animar-nos a compartir les nostres vivències, experiències, pràctiques i fer-ne 

difusió per ajudar-nos mútuament, però sobretot als mestres novells. 

La creació de l’eina digital del  Google Classroom “Let’s sing” ofereix la possibilitat de 

facilitar l'ús de la cançó a l’aula d’anglès, ja que es tracta d’un recurs en què hi ha 

recopilades tota una sèrie de cançons classificades per categories i temàtiques que 

inclouen unes propostes didàctiques per ser treballades a l’aula. Aquesta plataforma 

digital pretén complementar la tasca del mestre o la mestra d’anglès, ja sigui per 

treballar un vocabulari, un tòpic, per millorar la pronunciació de les paraules, per iniciar 

o acabar la sessió d’anglès o bé per emplenar uns minuts que queden buits de la sessió, 

etc… , però en cap moment és l’objectiu de la unitat didàctica. 

“Let’s sing!” és la llavor que he sembrat d’una planta que encara li falta temps per 

créixer i florir. És simplement el punt de partida, però la meva perspectiva va enfocada 

a una ampliació a les altres etapes educatives  complementant amb cançons que 

pertanyen a l’Educació Infantil, al segon cicle de l’Educació Primària i, fins i tot, a 

l’Educació Secundària Obligatòria. També es pot ampliar amb la proposta de nous tipus 

de materials tals com documents adjunts a cada cançó que inclouen: flashcards 

imprimibles de vocabulari, activitats online, una graella-resum de l’apartat de gramàtica 

treballada a la cançó, etc.  El Google Classroom ofereix la possibilitat d’enviar les 

tasques amb data d’inici i venciment de l’activitat, de manera que els alumnes poden 

penjar les feines mitjançant una foto, emplenar formularis amb correcció immediata, 

crear rúbriques d’avaluació, etc… La introducció dels instruments , també podria ser 

una bona proposta per donar un caire més viu i dinàmic i  així engrescar més els infants 
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gaudint de la música. Una vegada treballat el contingut de la cançó  es pot introduir el 

so d’un instrument musical ( guitarra, teclat,….) per variar la metodologia i gaudir de la 

música en directe. Un ample ventall de possibilitats que no es poden deixar de banda i 

se n’han de fer un bon ús. 

Ara bé també cal parlar de les seves limitacions, ja que per suposat en té. El fet de 

tractar-se d’una eina digital i tecnològica requereix de bona connectivitat per ser 

utilitzada. Per tant, els dies que la connexió o el wifi tenen mancances, o bé dies de 

pluja, convé tenir un pla alternatiu per solucionar el problema. Una altra limitació que 

cal considerar és que necessita disposar al manco d’un dispositiu digital per accedir al 

Google Classroom, així com d’uns altaveus potents per a l’audició de les cançons, una 

pissarra digital per visualitzar les cançons i no tots els centres disposen d’aquests 

recursos. 

Finalment, és una eina creada a nivell individual que té la intenció de ser compartida 

amb altres companys docents del mateix centre i d’altres centres perquè col·laborin 

aportant noves cançons. Compartir experiències i material amb altres mestres enriqueix 

la nostra tasca com a docents i ens obre nous camins. Aprofito aquestes darreres línies 

per animar els meus companys de llengua anglesa amb nocions de música o viceversa 

que donin una passa endavant i s’atreveixin a  combinar-les a l’aula per contribuir al 

canvi metodològic així com fer difusió de les seves pràctiques i experiències. 
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