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This is my family 
 
 
 
Objectius* 

  
• Preguntar i respondre sobre la pròpia família i les dels altres nens i 

nenes. 
• Explicar de manera comprensible, en anglès, quins són els membres de 

la unitat familiar.  
• Identificar els membres de les famílies dels companys i companyes. 
• Presentar, visualment en una graella, els membres de la família i les 

seves edats. 
• Preguntar i respondre sobre les edats dels familiars 

 
 
Descripció de la proposta* 

  
Cada cop més coincideixen a les aules una diversitat important d’unitats 
familiars: monoparentals, mosaic, separades, etc. Es tracta de treballar 
aquesta diversitat des de diferents àmbits i amb diferents llengües per tal de 
normalitzar aquestes situacions.  
En aquesta mini unitat didàctica els nens i nenes investiguen sobre els 
membres de la seva unitat familiar, aporten una (o vàries fotos) de la seva 
família, verbalitzen l’estructura de les seves famílies i les edats dels seus 
parents de la manera més “còmode” possible, tot interaccionant amb els seus 
companys i companyes.  
 
Recursos emprats* 

 
Aquesta és una proposta amb molt pocs recursos, però és important que els 
nens i nenes “elaborin” un suport suficientment consistent per poder-los 
acompanyar en la seva producció oral. 
Personalment utilitzo els “Scrapbooks” com a manera de fer visibles les seves 
produccions i aprenentatges. Els materials (“worksheets and printables”) els 
descarrego de la xarxa. Per presentar la informació (membres de la família, 
nom i edat) és suficient en proposar una graella de doble entrada perquè els 
nens i nenes també la facin seva, la personalitzin i treballin els aspectes més 
“formals” de la presentació d’informació. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
De tres a quatre sessions d’una hora poden ser suficients si el que es vol 
treballar únicament són els aspectes orals i les descripcions familiars. Fora bo 
poder fer agrupaments petits per poder reforçar la llengua oral de manera 
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més individualitzada i personal, i practicar les intervencions orals dels nens i 
nenes.  
Per avaluar els aspectes orals de la llengua és interessant (convenient) 
enregistrar els alumnes en vídeo o enregistrar la seva veu amb una gravadora 
digital (sortida directa en format mp3). 
Per avaluar l’activitat utilitzarem una rúbrica. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen de manera integrada diverses competències. Principalment la 
competència comunicativa lingüística en el seu vesant oral i la interacció amb 
els companys i companyes (recepció i producció). També es treballa, de 
manera més general el tractament de la informació (presentació visual de la 
informació aconseguida a casa), la Competència d’aprendre a aprendre 
(expressió de les edats amb nombres de dues xifres) i la Competència social.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta és adequada per alumnes de 2n del Cicle Inicial de primària, però 
també es adaptable als alumnes de Cicle Mitjà. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquest material assegura el treball de les habilitats orals de la llengua i de la 
interacció lliure i productiva entre els nens i les nenes.  
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat. Es poden trobar bons recursos a 
http://www.mes-english.com/worksheets/flashcards/family.php targetes i 
fitxes de treball i a http://www.activityvillage.co.uk/family_printables.htm, 
un My family workbook, excel�lent material per editar i presentar la feina 
dels alumnes de manera acurada. 
Exemple de la graella de doble entrada per els alumnes, en format pdf, per 
enregistrar i presentar les dades (millor que cadascú es faci la seva). 
- Vídeo.  http://vimeo.com/22894866  
- Imatge d’una família. En format pdf 
- Rúbrica per l’avaluació oral. En format pdf 
- Graella de recollida de dades. En format doc 
- “Scrapbooking”. http://cockroachesladybugs.blogspot.com/2011/05/scrapbooking.html  
   
 
 
Enric Calvet 


