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Creative writing with Alice in Wonderland  
 
Objectius:  

• Recordar i ampliar el vocabulari relacionat amb les descripcions personals. 
• Despertar l’interès pels textos escrits en anglès. 
• Escriure un poema sobre un mateix en anglès. 
• Utilitzar una eina 2.0 de treball col.laboratiu. 

 
Aprofitant els llibres i material relacionat amb la història que els alumnes porten de casa, es 
proposa que treballin en grups i facin un recull dels personatges de la novel.la. Un cop feta 
aquesta tasca, es projecta la presentació dels més coneguts i es treballa oralment What’s your 
favourite character?. Tot seguit, i continuant amb el treball oral, es descriuen els personatges  
seguint un model donat. Aquesta comesa donarà confiança els nostres alumnes per iniciar el 
treball escrit. En aquest moment s’introdueix el vocabulari relacionat amb el llibre i els  ajudarà 
a escriure un poema sobre “Alice in Wonderland”. 
Tot seguit, relacionant que l’Alícia dubta sovint d’ella mateixa, se’ls anima a escriure un poema 
personal seguint unes pautes similars a les l’activitat anterior. Per aquest motiu, es treballa a 
classe un model/guia que facilitarà la creació del seu BioPoem. 
Un cop creat, es convida els infants a compartir el poema en el blog d’anglès tot fent servir un 
mur col.laboratiu, activitat que tanca aquesta proposta. 
 

 Aspectes didàctics i metodològics  

Per tal de que els alumnes aprenguin, necessiten emocionar-se i relacionar-se amb l’ entorn. 
Per això moltes de les tasques que es plantegen són en grup i/o en parelles, encara que 
comencin i acabin de manera individual. Aquesta interacció permet que alumnes de diferents 
nivells col·laborin i cooperin en tasques comunes. S’aprèn a partir de l’exposició d’idees, de 
l’argumentació, del contrast i s’aprèn allò que és rellevant.  

També cal anomenar la necessitat de recollir sistemàticament observacions que englobin els 
diferents aspectes de la llengua. 
 
Recursos emprats  
Diferents publicacions del llibre i material relacionat amb la novel.la que aporten els alumnes i la 
mestra. 
British Council on line magazine 
El blog del projecte per compartir amb la comunitat educativa les activitats que es realitzaven.   
PictureTrail per pujar algunes de les fotografies preses durant les activitats. 
Calameo per pujar la presentació de personatges així com links representatius del llibre. 
Padlet per compartir els poemes personals. 
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Continguts i processos que es treballen de forma de stacada  

• A nivell de continguts lingüístics, es treballen la comprensió i producció oral de 
descripcions així com la comprensió i producció escrita. A nivell oral, es treballa al 
voltant de l’expressió d’opinions, aprofundint en el vocabulari específic necessari. 

• En quant als processos d’aprenentatge de l’alumnat, es fa de manera contínua i global, 
amb una observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts i amb una visió 
globalitzada de les activitats proposades. 

 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

La interdisciplinarietat i la transversalitat del projecte ve donada per la diversitat de personatges 
que apareixen en el llibre. Cada grup classe és una petita societat on conviuen diferents 
personalitats que cal respectar per conviure en harmonia. Per això és important el coneixement 
d’un mateix i el dels altres. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Aquestes activitats estan dissenyades per treballar amb alumnes de tercer cicle de primària tot i 
que les activitats es poden adaptar per altres edats. 
 
 
Documents adjunts  
• Calameo: Presentació de personatges amb links de fragments d’audios, pel·lícules i altres 

materials. 
• List characters 
• Favourite character 
• The found poem  
• Character descriptions:  

Language support 
Descriptions 

• Guia poema personal 
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