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Els cangurs 
 
 
 
 
Objectius 
 

• Passar d’un llenguatge col·loquial i familiar a un llenguatge acadèmic, més 
específic o científic. 

• Observar les diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua escrita.  
• Ajustar el registre lingüístic al context o a la situació.  
• Aplicar amb correcció el nou lèxic. 
• Saber fer preguntes per obtenir informació. 
• Fer hipòtesis a partir de les parts d’un tot. 
• Comprendre i comunicar idees i emocions. 
• Dialogar respectant i gestionant els diferents elements que intervenen en la 

conversa. 
• Escoltar, observar i interpretar el llenguatge audiovisual. 
• Usar habilitats i estratègies per parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. 
• Cercar i seleccionar informació. 
• Interpretar i analitzar críticament la informació provinent d’un mitjà audiovisual. 

 
 
Descripció de la proposta 
  
Aquesta proposta és un treball/projecte sobre els cangurs. Aquest projecte pot néixer a 
partir de l’explicació de la història En Joey se’n va de viatge. En el cas de la proposta 
que es presenta va sorgir quan un alumne va portar a l’escola un vídeo/DVD de 
dibuixos animats on hi havia la història del cangur Joey. 

A partir d’aquí es planteja una seqüència d’activitats interrelacionades que conformen 
aquesta unitat de programació, que permet treballar conjuntament l’àrea de llengua 
catalana i el coneixement del medi natural i social.  A més a més, deixa la porta oberta 
per iniciar un projecte ampliant els coneixements sobre els animals marsupials i el seu 
hàbitat. 
 
Permet als alumnes desenvolupar un llenguatge més ajustat, específic i científic, de 
manera que puguin passar d’un llenguatge més col·loquial a un de més acadèmic, 
apropiat al tema d’estudi i fent-ne un ús adequat segons el context. 
 
Ofereix el context ideal perquè els alumnes observin les diferències d’ús de la llengua 
oral i de la llengua escrita.  
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Aspectes didàctics i metodològics 
 
La unitat de programació comporta organitzacions diferents de l’alumnat. Possibilita el 
desenvolupament de les competències bàsiques de manera que els alumnes han de 
fer ús de recursos, habilitats i estratègies diferents per a cadascuna de les activitats 
d’ensenyament i aprenentatge, formular-se preguntes per resoldre qüestions i 
interrelacionar coneixements. 
 
Recursos emprats 
 
Fotografies de cangurs, cartolines, cartrons amb el nom i les definicions de les parts 
del cos d’un cangur, làmina de l’hàbitat on viuen els cangurs i ordinador. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Proposta adreçada al cicle inicial de primària, preferiblement a segon. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Aquesta unitat de programació permet treballar conjuntament l’àrea de llengua 
catalana i el coneixement del medi natural i social. A més a més deixa la porta oberta 
per iniciar un projecte ampliant els coneixements sobre els animals marsupials i el seu 
hàbitat. 
 
Documents adjunts 

 
Material per al professorat:  
 

• Unitat de programació. Els cangurs.  
 

Autoria 
 
Aquesta proposta ha estat dissenyada per Estel Baldó de l’Escola Joan Torredemer 
Canela de Matadepera. 
 
 
 


