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TEMA:  La música i l’alimentació: Ojalá que llueva café en  el campo-Juan Luis Guerra  

Nivell/Curs: 1r ESO 
Concreció pedagògica:  

� Crèdit comú Música: Activitat d’aula  

PARTIM DE: “Ojalá que llueva café en 

el campo”. Juan Luis Guerra y 440. 

Ojalá que llueva cafe en el campo   

que caiga un aguacero de yuca y te   

del cielo una jarita de queso blanco   

y al sur una montaña de berro y miel   

ojala que llueva cafe   

  

Ojalá que llueva cafe en el campo   

peinar un alto cerro   

de trigo y mapuey   

bajar por la colina de arroz graneado   

y continuar el arado con tu querer   

  

Ojalá el otoño en vez de hojas secas   

pinta mi coseche de pitisalegre   

siembre una llanura de patata y fresas   

ojala que llueva cafe   

  

Ojalá que llueva cafe en el campo   

sembrar un alto cerro de trigo y mapuey   

 

bajar por la colina de arroz graneado   

y continuar el arado con tu querer   

ojala que llueva cafe en el campo   

  

Pa que en la realidad   

no se sufra tanto   

ojala que llueva cafe en el campo   

  

pa que en Villa Hidalgo oigan este canto   

ojalá que llueva cafe en el campo   

  

Pa que todos los niños   

canten este canto   

ojalá que llueva cafe en el campo   

ojalá que llueva,   

ojalá que llueva,   

  Ojalá que llueva cafe  



 2 

FONTS D’INFORMACIÓ 

Activitat del llibre de música Tempo I, Editorial Casals. 

Vídeo de la cançó a youtube: http://www.youtube.com/watch?v=uJimpth-yNs 

Vídeo de la versió de Rosario de “Ojalá que llueva café” a youtube: 

 http://www.youtube.com/watch?v=OXMp15V6F0E 

 Vídeo de la versió de Café Tacuba de “Ojalá que llueva café” a youtube: 

 http://www.youtube.com/watch?v=V6px7pDCmEA 

  Dieta mediterrània: http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/dieta-mediterrania/ 

INVESTIGUEM I PENSEM 

Qui és Juan Luis Guerra? 

Quins productes anomena a la cançó? En coneixem cap?  

Són habituals en la nostra dieta mediterrània? 

Quins efectes especials introdueix en la peça? Per què? 

Si fossis un compositor/a, quins elements de la teva dieta introduiries a la teva cançó? Per què? 

 

TREBALLEM 

Elements musicals presents a la cançó original. Elements innovadors de les versions. Tractament dels elements bàsics 
del llenguatge musical (tempo, dinàmica, mètrica, ritme, estil, estructura). 

Música i diversitat cultural. 

Cultura i alimentació 

 

ACTIVITATS INDIVIDUALS ACTIVITATS COOPERATIVES 

ACTIVITATS 

• Treball sobre el vocabulari 

• Anàlisi de mètrica i rima de la cançó 

• Anàlisi de l’estil musical 

• Trets comuns i diferencials de l’alimentació  

• Recerca de material gràfic i bibliogràfic 

• Comparem dues versions de la mateixa peça 

• Valorem quina ens agrada més 

• Fem una posada en comú a l’aula 
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OBJECTIUS / COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

OBJECTIUS 

• Conèixer i valorar la música ètnica i popular. 

• Establir paral·lelismes entre una peça original 

i la seva versió 

• Conèixer, vivenciar i experimentar el procés 

artístic a través de tècniques i instruments 

diversos. 

• Adquirir un vocabulari musical bàsic 

• Utilitzar les tecnologies digitals. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

• Lingüística i audiovisual 

• Tractament de la informació i competència 

digital 

• Aprendre a aprendre 

• Autonomia i iniciativa personal 

• Artística i cultural 

• Social i ciutadana 

TEMPORITZACIÓ 
3 hores 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Qualitat del treball presentat: 

• Utilització de les fonts d’informació. 

• Presentació correcta 

• Esperit crític 

 

RECURSOS (materials, humans, externs, 

aules)  

 

 OBSERVACIONS I PROPOSTES   

 


