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BASE D’ORIENTACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

 

Per al disseny de seqüències didàctiques amb integració de tècniques holístiques en 

l’aprenentatge de llengües 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competències bàsiques i dimensions de 

l’àmbit lingüístic  (annex)* 

Dimensió comunicació oral  

 • C 8  

Dimensió comprensió lectora 

• C 1 

• C 3  

Dimensió expressió escrita 

. • C 4  

  • C 6  

Dimensió literària 

 • C 12  

 Dimensió actitudinal, plurilingüe i 

intercultural  

 • A12  

 

*Annex: seleccioneu les competències bàsiques que treballareu durant la SD i escriviu-les sota la dimensió 

corresponent. Podeu utilitzar l’abreviació (C1, C2...).

Objectius holístics d’aprenentatge 

1. Crear un clima d’aula afavoridor dels 

aprenentatges 

2. Propiciar la interacció constructiva i 

respectuosa dins l’aula 

3. Incrementar l’aprenentatge autònom i 

responsable de l’alumnat 

4. Desenvolupar habilitats d’autoregulació 

emocional i cognitiva 

5. Desenvolupar habilitats per adquirir més 

memòria lingüística de llarg termini 

6. Propiciar l’adquisició de confiança i 

millora de l’autoimatge en l’adquisició de 

llengües addicionals 

7. Desenvolupar habilitats per potenciar 

l’atenció i la concentració per a 

l’aprenentatge. 

Títol: PTC: HÀBITS SALUDABLES / HEALTH 

Llengua:ANGLESA 

Curs:4t ESO 

Centre: IES JOAN FUSTER 

Persona docent: Margarida Sànchez Casellas 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Projecció fora de l’aula 

L’activitat realitzada es penjarà a l’aula per tal de decorar-la i realitzarem un vídeo i demanarem 

un escrit als alumnes on s’expliqui la feina realitzada per tal de penjar-ho a la pàgina web de 

l’escola. 

 

 

 

Context significatiu 

A l’Ins Joan Fuster un cop es tanca l’avaluació tots els professors han  de treballar un parell o tres 

de sessions sobre un tema. És el que es coneix al centre com el PTC. Al primer trimestre de 4t 

d’ESO el tema escollit és el d’hàbits saludables. Amb aquest context i tenint en compte tot el que 

he anat aprenent al curs de tècniques hol.lístiques, crec que escriure un text explicant els bons 

hàbits saludables és una bona idea, però com? Doncs a través d’altres textos i d’altres activitats on 

l’alumne pot extreure vocabulari i crear el seu propi text.  

Tasca comunicativa (Producte final) 

Representació d’un text elaborat per ells sobre hàbits saludables. 

(aquesta activitat es pot adaptar al tema i a la llengua que es desitgi. La dificultat de vocabulari 

també es pot adaptar segons llengua o nivell dels alumnes. El canvi de tema comportarà canvi de 

la figura del trencaclosques ) 

Gènere o gèneres textuals que es treballen en les diferents tasques 

 

Text explicatiu i expositiu 
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Nom de l’activitat: : EL TRENCACLOSCA DELS HÀBITS ALIMENTARIS                1 
 
Durada de l’activitat: 60 min 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? (marca amb una x les tècniques de l’escala de 
Patanjali que integris en aquesta activitat) 
Yama (viure junts)                               Niyama (eliminar toxines i pensaments negatius)  
Asana (bona postura)                         Pranayama (respiració)   
Pratyahara (relaxació)                         Dharana (atenció/concentració) 
 

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 
(selecciona-les de l’annex i escriu-ne 
l’abreviació - C1, C2...)                                                                       
Dimensió comunicació oral  
 • C 8  
Dimensió comprensió lectora 
• C 1 
• C 3  
Dimensió expressió escrita 
. • C 4  
 • C 6  
Dimensió literària 
• C 12  
 Dimensió actitudinal, plurilingüe i 
intercultural  
• A12  
 
 
 
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –    5  –  6  –  7 

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
Lectura de textos 
Lèxic 
Elaboració d’un text sobre hàbits 
saludables.  
 
 
 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
• Pranayama: Respiració 
• Niyama: neteja ulls. 
• Yama: Lectura de textos (marxa per 

l’aula) 
• Dharana: memorització i retenció de 

mots.  
• Asana: bona postura 
• Pratyahara :relaxació 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Dinàmica de treball: Aula en forma d’U,individual, grups 
Material: cartolines lectura, retoladors, peces del trencaclosca, cola d’enganxar, xinxetes, 
paper mural. 
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Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 

• Ens asseiem a la cadira i treballem la bona postura del cos tot prenent consciència de la 

nostra respiració. (Asana-bona postura/Pranayama- respiració /  Pratyahara :relaxació /  
Niyama: neteja ulls. 

 
• Col·loquem les taules i cadires al voltant de la classe i caminem mentre anem llegint els 

textos relacionats amb la salut que hi ha al voltant de les parets de la classe. Llegirem 
seguint el ritme de la música i quan aquesta s’atura anirem cap al centre de l’aula per tal de 
fer un cercle amb els companys i prendre consciències dels mots nous que anem 
aprenent.(Dharana: petenciem la concentració /  Yama: Lectura de textos (marxa per l’aula) 

( ho repetim unes 4 vegades, segons el temps i l’aula) 

• Ens asseiem a lloc i sobre la cadira tenim  una paper d’un color i hem d’escriure 4 de les 
paraules que hem anat memoritzant amb retolador i bona lletra. Un cop hem escrit les 
paraules noves, cerquem al diccionari el seu significat. Fins ara hem estat treballant 
individualment. Tot seguit cercarem de manera silenciosa, els companys que tenen el paper 
del mateix color que el nostre. En un full, copiem aquestes paraules o podem fer una foto i 
explicarem perquè hem escollit aquestes paraules i què signifiquen. Amb les paraules de 
tots els companys haurem d’escollir-ne algunes i fer-ne un escrit on recomanem els bons 
hàbits saludables.  

 
• Mentre els alumnes estan en grups, uns escriuen i un dels grups enganxa en el paper de 

mural el seu tros de paper de color on ha escrit les paraules. Amb totes les paraules 
formaran un cos humà. Cada color és una extremitat o una part del cos. 

 

 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
Activitat molt dinàmica i integradora. Es necessiten instruccions molt clares i per tant la 
primera vegada potser no surt a la perfecció, sobretot com muntar el trencaclosques, però 
per la resta, és una activitat rodona.  
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques              
 

Nom de l’activitat: : VOCABULARI SALUDABLE                                2 
 
Durada de l’activitat: 60 min 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? (marca amb una x les tècniques de l’escala de 
Patanjali que integris en aquesta activitat) 
Yama (viure junts)                               Niyama (eliminar toxines i pensaments negatius)  
Asana (bona postura)                         Pranayama (respiració)   
Pratyahara (relaxació)                         Dharana (atenció/concentració) 
 

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 
(selecciona-les de l’annex i escriu-ne 
l’abreviació - C1, C2...)                                                                       
Dimensió comprensió lectora 
• C 3  
Dimensió expressió escrita 
. • C 4  
  • C 6  
Dimensió literària 
• C 12  
 Dimensió actitudinal, plurilingüe i 
intercultural  
• A 12  
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –    6   

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
Lèxic 
Elaboració d’un text sobre hàbits 
saludables.  
 
 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
• Pranayama: Respiració 
• Niyama: confiem amb el company 
• Yama: Desbloquegem el cos. 
• Asana: bona postura 
• Pratyahara :relaxació 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Dinàmica de treball: individual, parelles, grups 
Fotocòpies: fotocòpia activitat Health Phrasal Verbs.  
Material: joc relaciona preguntes respostes. 
 
(segons la rapidesa i el nivell dels alumnes es pot portar una activitat de comprensió auditiva)  
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Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 

• Ens asseiem a la cadira i treballem la bona postura del cos tot prenent consciència de la 

nostra respiració. (Asana-bona postura/Pranayama- respiració /  Pratyahara :relaxació /  
Niyama: confiem amb el company.) (activitat individual) 
 
• El treball en parelles i grups porta a la confiança, per tant en silenci ens aixecarem per tal 
de confirmar en el/la nostre/a company/a. Ens deixarem caure i el company ens agafarà. I 
a l’inrevés.  (Niyama: confiem amb el company). 
 
• Ens asseurem a taula, en parelles, i tindrem unes fitxes de dos colors que haurem de 
relacionar. D’aquestes fitxes extraurem vocabulari i en prendrem nota per a la nostra 
redacció final.  

 
• La següent activitat treballarem els verbs, concretament els phrasal verbs i prendrem 

nota d’aquests.   
 

• A mida que les parelles van acabant les activitats de vocabulari, s’asseuran en els grups 
del primer dia, segons el color de la seva fitxa i començaran o continuaran amb la seva 
redacció. 

 

 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
La classe ha respost molt bé. L’activitat de confiança amb el company ha estat un èxit i la 
relaxació inicial ha fet que la resta d’activitats fluïssin.  
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 3 
 

Nom de l’activitat: : TALLER D’ESCRIPTURA:  ELS BONS HÀBITS SALUT 
 
Durada de l’activitat: 60 min 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? (marca amb una x les tècniques de l’escala de 
Patanjali que integris en aquesta activitat) 
Yama (viure junts)                               Niyama (eliminar toxines i pensaments negatius)  
Asana (bona postura)                         Pranayama (respiració)   
Pratyahara (relaxació)                         Dharana (atenció/concentració) 
 

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 
(selecciona-les de l’annex i escriu-ne 
l’abreviació - C1, C2...)                                                                       
Dimensió comprensió lectora 
• C 2 
Dimensió expressió escrita  
  • C 8 
 
 Dimensió actitudinal, plurilingüe i 
intercultural  
• A 12  
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  4  –    5   

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
Elaboració d’un text sobre hàbits 
saludables.  
 
 
 
 
 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
• Pranayama: Respiració 
• Yama: Desbloquegem el cos. 
• From reading to writing. 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Dinàmica de treball: grups 
Material: fulls de colors i els esborranys que van començar el primer dia i van continuar el 
segon.  
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
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• Ens asseiem a la cadira i treballem la bona postura del cos tot prenent consciència de la 

nostra respiració. (Asana-bona postura/Pranayama- respiració /  Pratyahara :relaxació /  
Niyama: confiem amb el company.) (activitat individual) 
 
• Després de dues sessions on hem après tot una sèrie de vocabulari relacionat amb la 
salut avui toca escriure. Per tant, abans d’escriure, farem escalfaments de mans i canells.  
 
• Ens asseurem a taula, en grups i elaborarem un escrit sobre els bons hàbits saludables. 
Aquest escrit és només conegut pel grup. Els altres grups no poden conèixer sobre què 
escriuen. Quin hàbit sorgirà d’aquell vocabulari que cada alumne/a ha après, ha treballat i 
segons el seu aprenentatge sorgirà un tema o un altre. (També podríem haver demanat un 
decàleg.)  

 

• Un cop acaben l’escrit es passa a la correcció d’aquest. La correcció la pot fer el 
professor, però seria molt més interessant que cada grup intentés corregir-se i prendre 
consciència dels seus errors. Això es pot fer mitjançant una rúbrica, on apareguin els errors 
principals o través dels mateixos alumnes. 

 

 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
La classe ha respost molt bé. Tenien força vocabulari i informació per tant podien escriure 
sense problema.  
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques  
 

Nom de l’activitat: : EL BON HÀBIT DE LLEGIR I ESCOLTAR                                     4 
 
Durada de l’activitat: 60 min 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? (marca amb una x les tècniques de l’escala de 
Patanjali que integris en aquesta activitat) 
Yama (viure junts)                               Niyama (eliminar toxines i pensaments negatius)  
Asana (bona postura)                         Pranayama (respiració)   
Pratyahara (relaxació)                         Dharana (atenció/concentració) 
 

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 
(selecciona-les de l’annex i escriu-ne 
l’abreviació - C1, C2...)                                                                       
Dimensió expressió escrita  
  • C 8 
 
 Dimensió actitudinal, plurilingüe i 
intercultural  
• A 12  
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –    6   

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
Lectura del text elaborat al llarg de les 
darreres tres sessions.  
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
• Pranayama: Respiració 
• Niyama:  brrmmm activem la veu. 
• Yama: Lectura de textos 
•  

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Dinàmica de treball: grups 
Material: fitxes : “Com llegirem?”  Les propostes són: pregó, trobada amb amics, robot, fàstic, 
content, acte acadèmic, trist...) 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 

• Ens asseiem a la cadira i treballem la bona postura del cos tot prenent consciència de la 

nostra respiració. (Asana-bona postura/Pranayama- respiració /  Pratyahara :relaxació /  
Niyama: confiem amb el company.) (activitat individual) 
 
• Sense fer soroll posarem taules i cadires talment com si fos un amfiteatre i ens situem 
segons el grup, que va sorgir el primer dia segons el color del trencaclosca. A l’atzar agafen 
una fitxa on els indica de quina manera han de llegir el text. Tenen una estona per 
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practicar, per tal que es reparteixin el text, arribin a un acord de quina interpretació i 
moviments fan i practiquin la velocitat lectora d’aquest. 

 

•  Les propostes són: pregó, trobada amb amics, robot, fàstic, content, acte acadèmic, 
trist...) La resta de grups ha d’endevinar de quina manera llegeixen. 
 

3. Clausura i opinió. Acabem l’activitat amb una meditació i en un full deixem que reflexionin 
sincerament sobre les activitats que hem realitzat al llarg d’aquests 4 dies 
 
(si sobre temps es pot fer un debat sobre els bons hàbits saludables o la salut en general) 

 

 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
La classe ha respost molt bé. La veritat és que no estan acostumats a treballar així, però els ha 
encantat. S’han sorprès molt quan els he dit que podien seure sobre la taula.   
 
 


