Muzicã a la española
De ce să învăţăm limba spaniolă prin muzicã?
Aproape 400 milioane de persoane vorbesc limba spaniolă, transformând-o într-una din limbile
cele mai importante de pe glob. Aici avem mai multe motive:







Ştiai că...? În Statele Unite, în jur de 17.5 milioane de persoane (10% din populaţia
Statelor Unite) vorbesc spaniolă. În 2020, se presupune că 51 milioane de persoane vor
vorbi spaniola în Statele Unite, şi chiar mult mai mulţi în nord-est. Al 4-lea oraş mare
vorbitor de limbă spaniolă din lume este Los Ángeles.
Spaniola este a doua cea mai studiată limbă, după engleză. De asemenea, este a doua
limbă academică din lume şi a doua limbă în care se publică cele mai multe cărţi, ziare
sau pagini web.
Spaniola este una dintre limbile oficiale ale ONU, UNESCO, UE, dar şi a altor instituţii
internaţionale (FMI, UNICEF, NATO, FAO, etc…).
Pentru distracţie: Spaniola este o limbă uşoară, distractivă, atât de învăţat, cât şi de
experimentat. Ȋn ultimii ani muzica spaniolã a invadat piaţa muziii din intreaga lume prin
artişti precum: Shakira, Ricky Martin, Juanes, Maluma, Enrique Iglesias, Pablo
Alboran etc.

Ȋncã din timpul Campionatului Mondial de fotbal din 2010, imnul a fost cântat în spaniolã de
cãtre artişti hispanici, fiind aproape imposibil ca cineva sã nu ştie cel puţin un refren în limba
spaniolã.











Persoane faimoase ce vorbesc limba spaniolă:
Lionel Messi
Piqué
Enrique Iglesias
Maluma
Cristina Aguilera
Antonio Banderas
Shakira
Fernando Alonso, etc...
Cursul îşi propune urmatoarele:
 Familiarizarea elevilor cu cât mai mulţi artişti hispanici şi melodii faimoase în
limba spaniolã
 Identificarea elementelor şi simbolurilor întâlnite în cantecele spaniole
 Corectarea pronunţiei şi traducerea versurilor pentru o mai bunã înţelegere a
mesajului
 Ȋnvãţarea unor melodii la alegere pentru a putea fi cântate de cãtre elevi la
sfârşitul cursului

Cursul va avea durata de 3 sesiuni a câte 2 ore, încheindu-se cu o interpretare proprie
a elevilor a unei melodii la alegere.

Profesori coordonatori: Ancuţa Norocel și Cristian Doboş

