
All About Me

Objectius 
• Conèixer diferents aspectes físics i personals dels alumnes a l’inici de curs (a part del 

nom i cognom) que seran molt útils en la gestió d’aula i la relació individual amb ells. 
• Revisar i introduir nou vocabulari per tal de mesurar l’alçada i el pes, expressar dades 

personals i familiars, adjectius per definir la personalitat, etc.
• Treballar diferents habilitats de manera integrada: a més de les lingüístiques, mesurar, 

dissenyar, il·lustrar, explicar, mostrar, avaluar...
• Organitzar una exposició sobre el seu “Cool Look” desitjat, tot interaccionant amb els 

companys i companyes. 
• Realitzar una presentació en Power Point davant la classe sobre aquells aspectes 

personals que cadascú vulgui comunicar o donar a conèixer als demés.

Descripció de la proposta 
Sempre, a l’inici de curs, els especialistes d’anglès coneixem molts noms i moltes cares noves. 
Per tal de facilitar la gestió d’aula i la relació personal, és molt important conèixer el màxim 
d’informació possible en el mínim de temps.
Aquest és un projecte per a que els nens i nenes donin a conèixer aspectes personals (físics, 
personalitat, familiars...) dels quals se senten orgullosos o satisfets.
L’objectiu principal és conèixer més als alumnes i que es coneguin més entre ells, alhora que 
elaborem un material per parlar i escriure a la classe d’anglès 

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquest és un projecte que no hauria de ser gaire llarg, doncs el seu objectiu és conèixer 
informació personal el més de pressa possible. Crec que amb cinc sessions n’hi hauria d’haver 
prou, encara que si els nens i nenes s’engresquen es pot allargar una mica més.  
Iniciarem el projecte amb un “Warm up” tot explicitant als alumnes quins seran els objectius. 
Després se’ls presentarà el “Leaflet –All About me” i els diferents instruments a l’abast per 
obtenir les dades: balança, tallímetre, tensiòmetre, pulsòmetre...

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

1 de 2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


A continuació, i després d’haver definit la personalitat amb diferents adjectius, s’elaborarà un 
petit display (Pop-up card) sobre “My Cool Look”: l’aspecte i/o estil que més els agrada mostrar.
El projecte es pot finalitzar amb una interacció entre companys mostrant la seva verdadera 
personalitat i l’estil que més els agrada, o realitzant una mostra de treballs al passadís de 
l’escola o elaborant un PowerPoint seguint el guió del PPT Project All About Me, dels 
documents adjunts. 
El projecte serà avaluat mitjançant una rúbrica (document adjunt) i una autoavaluació (en el 
guió del ppt).

Recursos emprats 

Diferents instruments de mesura física: balança, tallímetre, tensiòmetre, pulsòmetre...
“Pop up Card”, “worksheets” i altres materials de lliure difusió esmentats en els “documents 
adjunts”.
Es pot utilitzar el  document (adjunt) com a guió per fer els PowerPoints de presentació de 
cadascun dels alumnes.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

La proposta és adequada per alumnes de Cicle Mitjà (quart) o Cicle Superior (cinquè) de 
Primària, tenint en compte que es treballaran algunes estructures en temps passat. 

Documents adjunts

- Material de treball per a l’alumnat.
Quadernet: All about me leaflet.pdf
My Cool Look: Person pop up template.pdf
Guió per a l’elaboració del PowerPoint: PPT project All about me.pdf
- Material pel mestre:
All About Me Project Rubric. pdf
Altre material de lliure difusió: all about me book.pdf  per més petits/  The book of me.pdf per 
més grans

Procés, indicacions i suggeriments per portar a terme l’activitat, a Slideshare: 
Power Point del procés del projecte 
Power Point d’una alumna 
I al blog Cocroaches and ladybugs

Autoria
Enric Calvet Tomàs
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http://cockroachesladybugs.blogspot.com.es/2014/11/all-about-me-project.html
http://www.slideshare.net/enriccalvet/all-about-me-by-aina
http://www.slideshare.net/enriccalvet/all-about-me-40930528
http://www.tennessee.gov/youth/fostercare/lifebook.pdf
http://printables.atozteacherstuff.com/420/all-about-me-printable-book/

