
HEALTH

Imatge:  Marga Sànchez Casellas
Alumnes Ins Joan Fuster (curs 2018-2019)

Objectius 
• Prendre consciència del procés d’escriptura i del que volem comunicar

• Escriure i interpretar un decàleg o un text descriptiu sobre bons hàbits saludables.

• Aprendre i ampliar vocabulari sobre salut. 

• Integrar les tècniques holístiques amb l’aprenentatge de la llengua

Descripció de la proposta 
A través de la lectura de diversos textos, es fa l’exercici d’aprendre una sèrie de vocabulari,  escollit
per  l’alumne.  Aquest  vocabulari  serà  necessari  per  tal  d’escriure  un  text  sobre  bons  hàbits
saludables, que s’haurà d’interpretar a l’aula. 

Aspectes didàctics i metodològics 
L’agrupament d’aula serà en grups de 4/5 alumnes i serà de manera aleatòria, intentant que els
grups siguin els més heterogenis possibles.  L’activitat és una proposta per treballar el vocabulari
sobre salut, però aquesta es pot adaptar a qualsevol altra temàtica. 

Recursos emprats 
- Rúbrica
- Fitxes lectures: (tallar-les per paràgrafs, plastificar-les i s’han de penjar per les parets, 

finestres, pissarra de la classe.)
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/at_the_doctors-
useful_expressionsroleplay/health-going-to/81313

- https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/optimism_is_good_fo
r_your_health/preintermediate-a2-reading/68559

- https://www.livingmagazine.net/7-healthy-habits-healthy-life/
- https://www.healthline.com/health/healthy-habits-mothers-should-teach-kids#dont-be-a-

couch-potato
- Figura cos humà en blanc. 

https://www.123rf.com/photo_5479498_a-white-puzzle-in-the-shape-of-a-human-body-on-a-blue-
background-puzzling-body.html
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- Activitat de vocabulari relaciona: (activitat realitzada extreta de la següent activitat online) 
https://www.examenglish.com/B1/b1_reading_health.htm

- Fotocòpia: Health Phrasal Verbs 
- https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/health_phrasal_verbs

/phrasal-verbs-health/12481
- Listening Comprehension (opcionals)

https://www.examenglish.com/B1/b1_listening_health.htm 

- https://www.youtube.com/watch?v=vggVlsp-apk
Copyright License: This file is licensed by goodwin under the iSLCollective Copyright 
License

- Announcement (fitxes per entusiasmar-los en com han de llegir) 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
A través d’una unitat de 4 sessions es pretén que els alumnes aprenguin un nou vocabulari i que 
l’emprin realitzant un escrit i a continuació en facin una lectura interpretativa. Amb totes aquestes 
activitats el que es pretén és que l’alumne interioritzi una sèrie de vocabulari nou i que l’empri, 
utilitzant la Dimensió Expressió Escrita i Comprensió Oral amb la finalitat de realitzar el Projecte 
Transversal de Centre. (PTC)
Però no només treballarem de manera transversal amb el centre, sinó que a més a més treballarem
en equips heterogenis i a través d’activitats que sovint els sorprendran. 

Dimensió CL: C4 
Dimensió EE: C7 i C8
Dimensió CO: C2

Continguts lingüístics d’aprenentatge
- Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió (CC4, CC15). 
- Interaccions orals presencials (CC6, CC7, CC8, CC16).
- Lèxic i semàntica (CC21) 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquesta activitat s’adreça a l’alumnat d’anglès de l’ESO, tot i que la idea es pot adaptar a qualsevol 
assignatura de llengua i fins i tot de ciències naturals. El tema també es pot adaptar a les 
necessitats del moment i per tant el trencaclosques haurà de canviar també de forma i cercar un 
trencaclosques més propici al tema que es treballarà. 

El nivell i l’exigència dependrà del  nivell de l’alumnat. S’ha posat en pràctica en aules amb alumnes
amb necessitats educatives i ha funcionat sense problema. Tot i que en aquests casos les activitats
han estat més pautades i l’exigència ha estat menor. 
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Aquesta activitat forma part del Projecte Transversal de Centre, tot i que actua com a activitat 
individual de l’assignatura d’anglès de 4t d’ESO. 

Documents adjunts
• Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula

• Base d’orientació de la SD 

• Rúbrica

• Textos

• Activitat de vocabulari_relaciona

• Listening nivell baix

• Listening nivell alt_ Fast food

• Announcement

• Opinions alumnes

• Vídeo

Autoria

Margarida Sànchez Casellas professora de Llengua Anglesa a l’Institut Joan Fuster de Barcelona el
curs 2018-2019.
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