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Hàbits saludables- Health

Contextualització:  

En finalitzar el primer trimestre, a l’institut un Projecte Transversal de centre
sobre els “Bons hàbits  saludables”.   Amb aquest pretext  engresquem els
alumnes a elaborar i  representar un decàleg/ redacció sobre Bons hàbits
saludables. Quins ingredients hi posarem?  

Gènere textual: 
Vídeo
Text valoratiu-explicatiu o decàleg

Tasca final: 

Representació del text sobre hàbits saludables que han realitzat els alumnes
al llarg de 4 sessions. 

Projecció:

L’activitat realitzada es penjarà a l’aula per tal de decorar-la. A més a més,
realitzarem un vídeo i demanarem un escrit als alumnes on s’expliqui la feina
realitzada per tal de penjar-ho a la pàgina web de l’escola.

Seqüència d’activitats

     1.1. Activació experiències anteriors

Preparem  el  cos  i  la  ment  per  tal  de  realitzar  l’activitat  introductòria  El
trencaclosques dels hàbits alimentaris. Per realitzar aquesta activitat l’alumnat
segueix les instruccions de la professora i realitza una sèrie d’activitats que
els són familiars: relaxació, estiraments, lectura i memorització d’un vocabulari
específic. 

1.2.Elaboració  criteris  d’avaluació  conjuntament   amb  l’alumnat.  Un  cop
acabada la relaxació, la professora explica l’objectiu de les següents quatre
sessions i  els  lliura la  rúbrica amb els  criteris  d’avaluació.  Un cop llegits
aquests criteris, es contesten els dubtes i poden proposar de fer algun canvi
tot argumentant-ho.
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    Document autoavaluació adjunt

 Rúbrica

Activitats i productes de procés

Sessió 1: El trencaclosques dels hàbits alimentaris.

Activitat 1. Preparem l’espai i el nostre cos

1.1 En silenci adeqüem l’espai. Posem les taules en forma d’U prop de la paret i

les cadires en cercle mirant cap al centre de l’aula. 

1.2  Seiem correctament  i  prenem consciència  del  nostre  cos  i  de  la  nostra

respiració. Acabem l’activitat amb uns estirament a la cadira.

Activitat 2. Presentació. Què farem ? 

2.1.Expliquem el  projecte,  la  durada i  la  finalitat  d’aquest  així  com de quina

manera els avaluarem. 

2.2. Ioga dels ulls. Fem diferents activitats per tal de preparar els nostres ulls per

a la lectura.

Activitat 3. Lectura de textos relacionats amb la salut. 

3.1 Al voltant de la classe hi ha penjats diversos textos relacionats amb el tema

del projecte i, en silenci,  passegem per l’aula mentre escoltem música relaxant.

Quan aquesta s’atura, ens aturem davant d’un dels textos i el llegim. Un cop

llegit,  tornem  al  centre  de  l’aula  i  amb  els  ulls  tancats  obrim  una  pissarra

imaginària on anotem les paraules relacionades amb salut  que recordem del

text, preferentment les paraules noves.  Quan sona la música tornem a caminar i

quan aquesta deixa de sentir-se de nou, tornem a llegir. Repetim l’activitat 4 o 5

vegades, segons el temps, per tant, hem de recordar un mínim de 4 o 5 paraules

i finalment tornarem al nostre lloc.
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Activitat 4. De la lectura a l’escriptura.

4.1 Al lloc on seiem trobem un paper amb una forma i un color concret, on hem

d’escriure, de forma individual, les paraules que hem memoritzat. (pot ser una o

cinc paraules... segons l’alumne.

Ells desconeixen per què l’utilitzarem però aquest full pertany a una fitxa d’un

trencaclosques.

Activitat 5. Muntem el trencaclosques i reflexionem sobre el vocabulari.

5.1  Segons el color de la fitxa fem els grups i comentem les paraules que hem

escrit, el seu significat i per què les hem escollit. 

5.2 Comencem a elaborar la redacció sobre bons hàbits saludables a partir del

vocabulari que ha sortit.

5.3  Simultàniament, un dels grups (el grup que té la part del cos corresponent al

cap) comença a muntar el  trencaclosques sobre un tros de paper d’embalar.

Seguirà enganxant les parts del cos el grup que tingui un braç, l’altre braç, el

cos, una cama, l’altra cama, etc. El cor quedarà pel final i, entre tota la classe,

decidirem quin nom o noms hi escriurem. 

      
Sessió 2. Vocabulari saludable

 Activitat 1. Preparem el nostre cos

1.1Ens  asseiem  a  la  cadira  i  treballem  la  bona  postura  del  cos  tot  sent

conscients de la nostra respiració. 

1.2 El treball en parelles i grups porta a la confiança, per tant, en silenci, ens

aixecarem per  tal  de confiar  en  el/la  nostre/a  company/a.  Ens deixarem

caure d’esquena i el/la company/a ens agafarà. I a l’inrevés.  
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Activitat 2. Health Phrasal Verbs

2.1 Tornarem a la taula, en parelles, on tindrem unes fitxes de dos colors que

haurem de relacionar.  D’aquestes fitxes  extraurem vocabulari  i  en  prendrem

nota per a la nostra redacció final. 

2.2 A l’activitat següent treballarem els verbs, concretament els phrasal verbs i

prendrem nota d’aquests.  

2.3  A  mesura  que  les  parelles  van  acabant  les  activitats  de  vocabulari,

s’asseuran  en  els  grups  del  primer  dia,  segons  el  color  de  la  seva  fitxa  i

començaran o continuaran amb la seva redacció.

Activitat 3. Listening

3.1 Podem optar per acabar la classe amb un listening o començar la següent

sessió amb un listening.     

Sessió 3: Taller d’escriptura. Els bons hàbits de salut

Activitat 1. Preparem el nostre cos

1.1 Ens asseiem a  la  cadira  i  treballem la  bona postura del  cos  tot  prenent

consciència de la nostra respiració.

1.2  Després  de  dues  sessions  on  hem  après  tot  una  sèrie  de  vocabulari

relacionat  amb  la  salut  avui  toca  escriure.  Per  tant,  abans  d’escriure,  farem

escalfaments de mans i canells. 
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Activitat 2. From reading to writing

2.1 Ens asseurem a taula en grups i elaborarem un escrit sobre els bons hàbits 

saludables. No podem explicar el que escrivim als altres grups. Hem d’emprar el 

vocabulari que ha anat sortint, així com els phrasals verbs. Els demanarem que 

mirin la rúbrica per tal d’estructurar bé el text i incloure tot el necessari. 

(podem demanar un decàleg de bons hàbits o una redacció.)

2.2 Un cop acaben l’escrit es passa a la correcció d’aquest. La correcció la pot 

fer el professor, però seria molt més interessant que cada grup intentés corregir-

se i prendre consciència dels seus errors. (Això es pot fer mitjançant una rúbrica,

on apareguin els errors principals que han anat sorgint en altres redaccions dels 

alumnes.)

Activitat 4. El bon hàbit de llegir i escoltar

Activitat 1. Preparem el nostre cos i l’espai.

1.1 Seiem a la cadira i treballem la bona postura del cos tot prenent consciència 

de la nostra respiració. 

1.2 Escalfem la veu (activitat on activem i escalfem la veu per a la posterior 

lectura.

 

1.3 Sense fer soroll posarem taules i cadires talment com si fos un amfiteatre.

Activitat 2. From writing to speaking

2.1  Segons  el  grup,  que  va  sorgir  el  primer  dia  segons  el  color  del

trencaclosques, cerquem un lloc per situar-nos a l’aula. A l’atzar agafem una fitxa

que ens dirà de quina manera hem de llegir el text. Practiquem la interpretació

del text segons la fitxa que ens ha sortit. 
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Les  propostes  són:  pregó,  trobada  amb  amics,  robot,  fàstic,  content,  acte

acadèmic, trist, etc.

2.2 Cada grup fa una interpretació del text escrit davant l’aula i la resta de grups

ha d’endevinar la interpretació que fan del seu text. 

Activitat 3. Clausura i opinió

Acabem l’activitat amb una meditació i en un full deixem que reflexionin i donin la

seva opinió sobre les activitats que hem realitzat al llarg d’aquests quatre dies

Si sobra temps es pot fer un debat sobre els bons hàbits saludables o la salut en 
general.

                        
NOTA: Aquesta activitat s’ha realitzat a 4t d’ESO a l’assignatura de Llengua anglesa. No obstant 
això, es pot variar la temàtica i, per tant, pot  variar la forma del trencaclosques, així com 
l’idioma amb què es vehiculi o el nivell o curs on es faci.


