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The Hairdressers salon 

 
 
Objectius* 

  
• Practicar una situació de la vida quotidiana: anar a la perruqueria. 
• Reconèixer i reproduir el vocabulari i expressions que fem servir quan 

anem a la perruqueria. 
• Aprendre i reproduir l’estructura de diàleg i la situació de “role-play” 

necessàries per poder interactuar al saló de bellesa. 
• Reconèixer i reproduir el vocabulari que han après a l’aula i que hauran 

d’emprar.  
• Conèixer i fer ús del material necessari. 
• Fomentar la creativitat i la comunicació en les situacions de “role-

play” que es proposen.  
• Conèixer i fer ús de l’anglès de forma funcional. 
• Treballar de forma col·laborativa amb els companys per gaudir de 

l’activitat.  
 
Recursos emprats* 

 
Utensilis de perruqueria de joguina (raspalls, pintes, cartes de tints, miralls, 
ampolles buides de xampú, cinta adhesiva de pintor per fer les depilacions a 
la cera,  maquinetes d’afaitar sense risc pels nens, etc.) que farem servir al 
saló de bellesa i barberia perfectament organitzats en un moble i un espai 
adequats. Els alumnes utilitzaran uns davantals per organitzar-se en grups de 
tres o quatre. Les perruques, bosses, ulleres de sol, collarets, telèfons mòbils, 
moneders amb bitllets de joguina i disfresses són complements que els 
alumnes utilitzaran per a caracteritzar-se. Es recomana que els clients vinguin 
al saló de bellesa passant per recepció on l’assistent del perruquer prendrà 
nota de la seva cita tot escrivint el seu nom en un paper, l’acompanyarà a la 
seva cadira, li oferirà una beguda i una revista, i li cobrarà pel servei un cop 
hagi finalitzat. Es recomana que mentre els clients esperen,  o mentre els 
estiguin pentinant interactuïn en anglès amb el perruquer i l’assistent i que 
també parlin en anglès pel mòbil. 
Així mateix, serà necessari l’espai i mobiliari adequats que fomentin la 
realització de l’activitat de joc simbòlic tot afavorint la mobilitat i l’ús de 
l’espai per part dels alumnes.  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Es tracta d’una seqüència didàctica pensada per a alumnes de primer i segon 
curs de Cicle Inicial de Primària amb un bon nivell d’anglès adquirit en cursos 
anteriors. Es recomana desenvolupar aquesta unitat en un mínim de 10 
sessions que no tenen per què ser correlatives. El desenvolupament de la 
seqüència didàctica es realitzarà amb mig grup (12-15 alumnes) en sessions de 
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45’ de durada i en un espai adequat per a la realització de les activitats de 
joc simbòlic proposades. 
Les sessions es caracteritzaran per repetir la mateixa estructura: presentació i 
repàs de vocabulari, organització de l’espai per a la realització del joc 
simbòlic (es recomana que els alumnes s’ocupin de l’organització del material 
i de l’espai de forma autònoma), realització de l’activitat “The Hairdressers 
Salon” adreçada a l’ancoratge del vocabulari treballat prèviament a l’aula. 
Per al desenvolupament d’aquesta unitat es recomana seguir les orientacions 
proporcionades a la programació d’aula (document annex). 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Dimensió plurilingüe i intercultural. Té en compte la competència lingüística 
en activitats com el repàs de vocabulari, la reproducció del joc simbòlic i la 
dramatització.  
Competència artística i cultural. Es treballa en la presentació dels espais, els 
rols a desenvolupar, el funcionament del saló de bellesa i la barberia, i també 
la recepció, la cura per ser bons professionals (tractar bé el client, oferir-li 
alguna cosa per beure, demanar si està content amb la feina feta, etc.), 
tractar-se amb cordialitat entre professionals de la bellesa (perruquer i 
assistent), etc.   
Competència d’aprendre a aprendre. A través de les activitats es gestionen i 
controlen les pròpies capacitats i coneixements. 
Competència de conviure i habitar el món i competència personal. Es treballa 
a partir del joc simbòlic. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta proposta fomenta la cohesió de grup, l’aula inclusiva i permet que 
cada nen participi en funció del seu potencial. Està adreçada a l’alumnat de 
Cicle Inicial amb un bon coneixement previ de la llengua adquirit als cursos de 
P-3 , de P-4 i de P-5. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aspectes relacionats amb la descoberta de l’entorn, el llenguatge visual i 
plàstic, la descoberta d’un mateix i la dramatització.  
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat: 
Veure Annex I (Programació). 
 
- Fotografies, vídeos: 
Veure Annex II (powerpoint Presentació del Saló de Bellesa). 
Veure Annex III (powerpoints de vocabulari relacionat amb el món de la 

perruqueria) 
Veure Annex IV (llista de preus) 


