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                                              Let’s help bees  

 
 

 
 

 
Objectius  
. To create a memory game about bees and to write its instructions 
. To explain children in Primary Education why and how we should help bees. 
 
Descripció de la proposta  
In this project children will learn about honey bees (facts, why they are important, 
threats and possible solutions). They will create a memory game for their mates from 
Year 2 to Year 5 about honey bees and how our community can help them. They will do 
presentations in each class and they will explain what their project is about and the 
rules of the game. This project is result of GEP2 project. 
 
Aspectes didàctics i metodològics: 
These 6 sessions are based on a CLIL approach. Students will be analysing and 
summarising a text about bees through a mindmap. In their teams they will be taking 
responsibility  to communicate the main ideas about bees to other primary students. 
 
Recursos emprats:  
.Memory games for children from Year 2 to Year 5 about bees facts, threats to bees, 
bees products and health benefits, and ideas to help them.  
.Kahoot:  https://create.kahoot.it/share/30394256-2c0a-4e53-9520-547f93ba1a1d 
.Video: https://www.youtube.com/watch?v=z5icuFggO7M&feature=youtu.be 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
Science. 
• L’elaboració de conclusions i síntesis. 
• La comunicació dels resultats: oral, escrita,gràfica… 
• Les qüestions socialment vives, els problemes socials rellevants i els temes 
controvertits. 
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• La gestió ambiental:contaminació del medi,sobreexplotació… 
• La petjada ecològica i la sostenibilitat. 
•L’adaptació de les persones i les societats a l’entorn: el desenvolupament sostenible. 
• Produccions artístiques: murals digitals i mapes conceptuals. 
• Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística. 
. Presentacions multimèdia: creació, format i publicació de presentacions de diferents 
tipus,llenguatge audiovisual. 
 
English 
 
• Estratègies per planificar i estructurar l’expressió oral: ús de les fonts, selecció 
d’informació, elaboració d’esquemes,guions i organitzadors gràfics. 
• Elements de la situació comunicativa: finalitat, destinatari,context. 
• Situacions comunicatives: intercanvi d’informació personal, de resolució de problemes 
senzills i habituals, de raonament o opinió apropiades per l’edat, conversa oberta 
guiada pel professor... 
• Estratègies d’interacció oral pròpies de l’aprenentatge de la llengua estrangera: 
oferiment i demanda d’aclariments, confirmació de la informació i de la comprensió, 
episodis de col·laboració lingüística,autocorreccions i correccions per part dels altres... 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment:   
A1/A2 Primary: Year 6 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn:  
Science and Art 
 
Documents adjunts: 
Let’s help bees project. 
 
Autoria:  
Alba Solà and Irene Vico. Escola Manuel Ortiz i Castelló. Juneda. 


