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Nucli 
 

Títol  My Type of Animal 
 

 
 
 

Objectius (*) 

 
Parlar del seu animal favorit d’una manera acurada i amb una pronúncia 
acceptable, després d’haver tingut temps per a preparar-se. 
 
Descriure animals tot utilitzant un vocabulari adequat. 
 
 

Descripció de l’activitat (*) 

  
En aquesta unitat didàctica es treballa la comprensió i expressió de les 
descripcions d’un anima i la situació dels animals en perill d’extinció. Apart 
de l’estudi de vocabulari relacionat amb els animals, també es treballen 
aspectes gramaticals com el modal “can” i la formació de preguntes. A partir 
d’aquest treball, l’alumnat prepararà una descripció del seu animal favorit i 
farà una presentació oral amb el suport d’una presentació digital. La unitat 
inclou una autoavaluació i una coavaluació. 
 
 

Recursos emprats (*) 

 
La unitat es presenta en format totalment digital al que es pot accedir a 
través de la pàgina del CIREL http://www.xtec.cat/cirel/my_type_of_animal/ 
És una unitat dissenyada per a ser utilitzada digitalment i com a tal, utilitza 
un bon grapat de recursos online. 
 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta unitat té una durada d’unes 8-10 sessions. Es una unitat que treballa 
també l’autonomia de manera que l’alumnat pot anar treballant al seu propi 
ritme i així, es tracta la diversitat d’una manera més efectiva. L’avaluació de 
la unitat didàctica es farà partir de l’avaluació del producte final, en aquest 
cas la presentació oral i escrita del seu animal favorit, ajudada pel suport 
digital. L’alumnat s’autoavaluarà abans de fer la presentació oral i avaluarà al 
seus companys. 
 
 

http://www.xtec.cat/cirel/my_type_of_animal/
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
Competència del tractament de la informació i competència digital. 
Competència d’autonomia i iniciativa personal 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de 1r ESO. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Pot formar part d’una unitat de ciències naturals en anglès.  
 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat 
 
Es presenta en format MTO: 
http://www.xtec.cat/cirel/my_type_of_animal/ 
 
Es presenta en format pdf. 
 

 
 

http://www.xtec.cat/cirel/my_type_of_animal/

