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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitats 

1. Aprendre a ser i actuar de forma 

cada vegada més autònoma: 

- Progressar en el coneixement i 

domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot 

adonant-se de les seves 

possibilitats. 

- Assolir progressivament 

seguretat afectiva i emocional 

i anar-se formant una imatge 

positiva d’ell mateix i dels 

altres. 

- Adquirir progressivament 

hàbits bàsics d’autonomia en 

accions quotidianes amb 

seguretat i eficàcia. 

2. Aprendre a pensar i comunicar: 

- Progressar en la comunicació i 

expressió ajustada als 

diferents contextos i 

situacions de comunicació 

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: Winter  

Llengua: anglesa 

Curs: P5 

Centre: Escola Rius i Taulet 

Persona docent: Silvia Salsini 
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habituals per mitjà dels 

diversos llenguatges. 

3. Aprendre a descobrir i tenir 

iniciativa: 

- Observar i explorar l’entorn 

immediat, natural i físic, amb 

una actitud de curiositat i 

respecte i participar, 

gradualment, en activitats 

socials i culturals, 

4. Aprendre a conviure i habitar el 

món:  

- Comportar-se d’acord amb 

unes pautes de convivència 

que el portin cap a una 

autonomia personal, cap a la 

col·laboració amb el grup i cap 

a la integració social. 

 

 

 

  UD. WINTER. 

*Sessió 1:  Presentació conte “My nose” Ed. Combel  

   Escolta cançó: I’m a little snowman (vídeo) 

  Joc ordinador: build your snowman. 

*Sessió 2:  Song: “I am a little snowman”. Let’s sing together! 

Sessió 3:  This is my face. 

*Sessió 4/5:  Let’s draw a big snowman. 

        Sing the song i decoració del passadís. 

Sessió 6:  Winter. Snowflakes.  

*sessions desenvolupades a la presentació. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Projecció fora de l’aula 

Participar a la decoració de l’escola amb motiu de les portes obertes per acollir les possibles noves 

famílies i donar-l’hi la benvinguda amb una cançó. 

Tanmateix, compartir la cançó amb les altres famílies i companys d’altres cursos.  

 

 

 

 

Context significatiu 

Treball del hivern, de forma globalitzada amb la tutora. Sessions al gener, febrer i març. 

Tasca comunicativa (Producte final) 

Un mural per decorar el passadís per les portes obertes i una cançó per cantar a les famílies. 

Gènere o gèneres textuals que es treballen en les diferents tasques 

- Llengua oral 

- Llenguatge plàstic (produccions plàstiques) 

- Llenguatge musical: cançó  
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Nom de l’activitat: Presentació del conte “My nose” (Sessió 1) 
 
Durada de l’activitat: 1 sessió de 45 minuts 

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) 
 

Capacitats: 
 
C1 (1,2) 
 
C2 (2) 
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 

- Parts of the face: eyes, ears, 
nose, mouth 

- Parts of the body: body, hair, 
legs, arms 

- Food: apple, orange, banana, 
potato, carrot 

- Review: colours and numbers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 

- Activar òrgans de la oïda 
- Escoltar el silenci 
- Escolta activa del conte “My nose” 

amb participació dels alumnes 
- Joc ordinador: reforcem els nous 

aprenentatges 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Espai per fer rotllana, ordinador, projector, conte “My nose” ed. Combel.  
 
 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
 
Comencem la sessió en rotllana, amb les cançons de rutina, i després, anticipant que 
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necessitarem escoltar amb atenció, activem la oïda, mitjançant un massatge a les orelles. 
Activem l’òrgan corresponent a la oïda, per desvetllar el sentit que volem utilitzar, per crear 
emocions, plaer i activar la memòria a llarg termini. 
 
Després, escoltarem el silenci, escoltant la nostra respiració: amb una mà al pit i una al melic, 
respirem i ens escoltem. 
Posem les mans a les orelles i fem “clapping”, després les pressionem amb major o menor 
intensitat , per sentir el silenci interior i exterior.  La respiració i escolta del silenci també es 
pot fer a la cadira, en bona postura, relaxats. 
 
 
Ara que hem preparat els nostres sentits i concentrat la nostra atenció, la mestra explica el 
conte “My nose”, demanant que els alumnes participin quan apareix un personatge nou, quan 
hem de contar, descriure emocions (cares), colors d’objectes etc. 
D’aquesta manera, d’una banda, generem una escolta activa, i, d’altra banda, connectem amb 
els aprenentatges previs dels alumnes. 
 
Escoltem tots junts la cançó “I am a little snowman”  
acompanyant-nos amb gestos, sense cantar. 
 
Per últim, fem servir a la pantalla del projector i juguem al joc  
https://www.cbc.ca/kidscbc2/games/build-your-snowman 
Per practicar i reforçar el nou vocabulari del conte i de la cançó. 
 
 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 
Com cada inici de sessió seiem en rotllana, cantem la cançó de “Good morning” i saludem la 
mascota. Ens quedem a la rotllana i ens preparem per la primera activitat holística: activar el 
sentit de la oïda. 
“Goodmorning everybody. Sit down in a circle. Are you ready to listen to a story?It’s a new 
story. We need to wake up our ears. When are your ears? (they touch them, and the teacher 
too). Excellent. Now relax and start breathing inspire, expire, inspire, expire. Very good. We’re 
calm. Now touch your ears. Slowly. Wake them up to listen to the story. How are your ears? 
Round? Soft? Tocuh them slowly, gently. You can close your eyes if you want.” 
 
“Now open your eyes, put one hand on your tummy and the other on your chest. Start 
breathing. Inspire, expire. In silence. We’re going to listen to the silence and to our 
respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire: your tummy goes up. Expire: your tummy 
goes down. Very good”. 
 
“Now we’re going to wake up our ears a bit more. Put your hands over your ears and press 
hard. What do you listen? Now press gently. What do you feel? 
Now put your hands over your ears with concave palms like a spoon (la mestra fa el 
modellatge primer), and start clapping gently. Well done, very good! Now your ears are ready 
to listen to the new story”. 
Llavors comencem a introduir el nou conte amb el chant dels contes i el presentem per llegir-
lo amb veu alta i amb la participació dels alumnes amb vocabulari i gestos. 

https://www.cbc.ca/kidscbc2/games/build-your-snowman
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I continuem la resta de la sessió. 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
El fet de desvetllar els sentits interns i externs ha predisposat els alumnes a una escolta molt 
més activa. Els ha fet gràcia sentir el silenci i la sensació de buit a les orelles quan les 
pressionaven o quan feien el clapping. Els ha ajudat, sense dubte, a estar « aquí i ara », i m’ha 
fet sentir tranquil·la i relaxada. M’agrada molt veure com van prenent consciencia del seu cos. 
Tanmateix, a l’hora de participar en el conte i la cançó, estaven més actius i en el resultat a 
nivell lingüístic he notat una millora.  
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Nom de l’activitat: Learn and sing the song “I am a little snowman” (Sessió 2) 
 
Durada de l’activitat: 1 sessió de 45 minuts 

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) 
 

Capacitats: 
 
C1 (1,2) 
 
C2 (2) 
 
C3 (1) 
 
C4 (2) 
 
 
 
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 

- Little, big  
- Snowman vocabulary: hat, scarf, 

buttons  
- Feelings (review): happy, sad, 

angry, tired  
- Colours. Numbers, parts of the 

face (review)  
 
 
 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 

- Despertar la boca des bloquejant la 
musculatura facial, escalfar i flexibilitzar 
la veu 

- Ens netegem amb la respiració 
(Pranayama) 

- Despertar el cos i la cara  (clapping) 
- Ens concentrem per aprendre i cantar 

(Dharana) 
- Cantem amb diferents sentiments, tots 

junts (Yama) 
 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Espai per fer una rotllana. Ordinador amb projector i pantalla per escoltar la cançó “I am a 
little snowman”:  https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k  
 
 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k
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Comencem la sessió en rotllana, amb les cançons de rutina, i després, anticipant que 
escoltarem la cançó que vam proposar la sessió passada i aquest cop la cantarem, expliquem 
que així com la sessió passada vam activar les orelles, aquest cop activarem la boca, fent 
ganyotes i sorollets: cridar algú lluny amb un soroll “txzz, txzz”, bufar una espelma, 
consonants moto “brrr”, sons de sirenes ascendents i descendents. Controlem la postura del 
cos: cap-coll-esquena, dempeus o asseguts. 
Activem l’òrgan corresponent a la parla, per desvetllar el sentit que volem utilitzar, per crear 
emocions, plaer i activar la memòria a llarg termini. 
 
Posem les mans a les la cara, ens fem un massatge tot repassant-ne les parts, i fem 
“clapping”per despertar tots els músculs facials, així com als braços i cames per la preparació 
de la interpretació de la cançó en cànon.  
Fem una respiració i ens preparem per cantar. 
 
Ara que hem preparat els nostres sentits i concentrat la nostra atenció, la mestra posa la 
cançó “I am a little snowman”: l’escoltem, la cantem acompanyant-nos de gestos. 
D’aquesta manera, d’una banda, generem una escolta activa, i, d’altra banda, connectem amb 
els aprenentatges previs dels alumnes. 
 

  
 
Per tal d’aprendre aquesta cançó, generarem emoció i treballarem la memòria a llarg termini 
mitjançant un treball de les emocions. Recordarem aprenentatges previs: les emocions i el 
seu nom, i cantarem la cançó interpretant-la amb diferents emocions. 
 
Tanquem la sessió amb una respiració. 
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Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 
Com cada inici de sessió seiem en rotllana, cantem la cançó de “Good morning” i saludem la 
mascota. Ens quedem a la rotllana i ens preparem per la primera activitat holística: activar el 
sentit de la parla, desbloquejar la musculatura facial, escalfar la veu i alliberar tensions per 
aprendre-memoritzar relaxadament i concentrats. 
 
“Goodmorning everybody. Sit down in a circle. Do you remember the snowman? Do you 
remember the song “I am a little snowman”? Today we’re going to sin git. We need to wake 
up our mouth and our voice. Are you ready? Where is your mouth? (els nens es toquen la 
boca) Excellent. Now relax and start breathing inspire, expire, inspire, expire. Very good. 
We’re calm. Now touch your mouth. Slowly. Put lipstick on your lips (modelatge de la mestra). 
Very good. Touch your teeth. Mmm, they’re hard. Wake your mouth up to sing.” 
 
“We’re going to make funny faces and sound. Listen and repreat after me”. La mestra fa 
ganyotes sense soroll i els nens/es la imiten (ex. moure boca cap a la dreta i esquerra, mascar 
un chiclet imaginari, etc.). 
“Now we have to call someone: “txzz, txzz” repeat after me” loud, very good”. 
“now blow a candle: buff (bufen una espelma). Wow!”  
“Let’s take a moto: “brrr” ... super!” “Oh, an ambulance: (sons de sirenes ascendents i 
descendents)”. Controlem la postura del cos: cap-coll-esquena recta, dempeus o asseguts. 
 
“Let’s repeat the parts of the song and make a gesture: I am a little snowman (...)” Amb gestos 
de mans representem tot el text de la cançó. 
 
“Do you remember the feelings: angry, sad, happy?”. “We’re going to sing the song and we’re 
feeling...”. Cantem la cançó interpretant-la amb els diferents sentiments i al final normal. 
 
Acabem la sessió amb una respiració conjunta.“Now close your eyes, cross your legs, your 
back tight, and put your hands on your knees. Start breathing. Inspire, expire. In silence. 
We’re going to listen to the silence and to our respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. 
Inspire: your tummy goes up. Expire: your tummy goes down. Very good. Slowly... let’s say: 
goodbye snowman”. 
 
 
 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
Com a la sessió anterior, el fet de desvetllar els sentits ha predisposat els alumnes a una 
escolta i participació molt més activa. A l’hora de cantar la cançó, el fet de fer-lo de diferents 
maneres, interpretant emocions, els ha divertit i ha fet que molts perdessin la vergonya i 
cantessin més. Estaven més actius i en el resultat a nivell lingüístic he notat una millora.  
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Nom de l’activitat: This is my face (Sessió 3) 
 
Durada de l’activitat: 1 sessió de 45 minuts 

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) 
 

Capacitats 
 
C1 (1, 2) 
C2 (2) 
C3 (1) 
C4 (2) 
 
 
 
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 

- Parts of the face: ears, nose, 
eyes,mouth (review) 

- Colours (review) 
- Circle, colours, painting 
- Story “Wash, wash, wash” ed. 

Oxford  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 

- Automassatge: toquem les parts de la 
cara per despertar-les 

- Toquem les parts de la cara en silenci 
seguint les instruccions de la mestra 

- Repetim les paraules relaxats, tot 
tocant-nos les parts de la cara 

- Ens pintem la cara per parelles, seguint 
les instruccions de la mestra i recordant 
el conte 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Espai per fer rotllana, pintures facials infantils, conte “Wash, wash, wash” ed. Oxford. 
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Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
 
Comencem la sessió, després de les rutines, amb un automassatge: toquem les parts de la 
cara per despertar-les. Ens massatgem la cara buscant relaxació i plaer. Després, seguint les 
instruccions de la mestra, ens tornem a tocar les parts de la cara, en silenci, per fomentar la 
concentració, repetint la paraula dins nostre. 
Per últim, repetim les paraules en veu alta, relaxats, tot tocant-nos les parts de la cara que la 
mestra indiqui. 
 
La mestra llegeix el conte “Wash, wash, wash”, on repassarem les parts de la cara. Després,  
ens pintem la cara per parelles, seguint les instruccions de la mestra i recordant el conte. 
 
 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 
“Goodmorning everybody. Sit down in a circle. We’re going to relax. Start breathing: inspire, 
expire, inspire, expire. Very good. We’re calm. Now touch your face. Gently. Slowly. Touch 
your eyes, nose etc. Very good. relax your mouth.” 
 
Now just listen to me, touch the parts of the face that I tell you. repeat the word inside you, in 
silence. No noise! ready? Ears, hair, mouth, nose, eyes, face...”. 
 
“Now touch the part of the face and repeat it. I want to listen to you. ready? Mouth, 
eyes...etc”. 
 
I després continuem amb la resta de la sessió prevista: conte i activitat de pintar-nos la cara 
per parelles, seguint les instruccions de la mestra: “colour your mouth. What colour is the 
mouth in the story? (...) Make a blue circle around the eyes (...)”. 
 
 
 
 
 
 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
La sessió ha funcionat molt bé. la relaxació inicial ha afavorit molt el clima d’aula, i ha 
beneficiat l’escolta posterior i l’activitat de pintar-se, que els sol esverar força. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Nom de l’activitat: Let’s draw a big snowman! (2 sessions) i decoració del passadís. (Sessió 4, 
5) 
 
Durada de l’activitat: 2 sessions de 45 minuts 

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) 
 

Capacitats: 
 
C1 (1,2) 
C2 (2) llenguatge oral, plàstic, musical. 
C3 (1) 
C4 (2) 
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 

- Parts of the face: eyes, ears, nose, 
mouth  

- Parts of the body: body, hair, legs, 
arms  

- Snowman: hat, scarf, buttons  
- Colours and numbers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 

- Activar les mans per escriure 
- Respirar per relaxar-nos i concentrar-

nos i repassar vocabulari 
- Escriure vocabulari a l’esquena del 

company 
- Escrivim vocabulari en tires de paper 
- Dibuix conjunt d’un snowman gran per 

fer un mural 
- Pengem al passadís la nostra creació i, 

tot cantant la cançó, el vocabulari  
 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Espai per fer la rotllana, pissarra, paper de mural, llapis, gomes, ceres de colors, tires de paper 
de color, retoladors, cel.lo o blue-tack 
 
 
 
 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
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Dempeus, activem els braços i les mans, fent que amb les mans pugem una escala, o volem 
tocar el cel. Després, activem els dits fent pessigolles als núvols. Respirem, pujant i baixant els 
braços, per concentrar-nos. 
Seiem a la cadira i recordem les paraules de la cançó o del ninot de neu. La mestra les va 
escrivint a la pissarra i li dona a cada nen/a una paraula. Per parelles, s’escriuen la paraula que 
els hi ha tocat a l’esquena. Depenent del grup, es pot fer escriure a tothom la mateixa paraula 
(ex. snowman) o per taules, i posar-les escrites en paper a la mateixa taula. 
Després cada nen/a copiarà la paraula que li ha tocat en una tira de paper. 
 
En la següent sessió, dibuixem conjuntament un ninot de neu en un paper de mural gran, 
seguint instruccions, i el pintem. 
Per últim, penjarem al passadís el mural i, tot cantant la cançó, les paraules en tira de paper. 
 
 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 
“Let’s make a circle. Stand up. Today we’re going to touch the sky!Raise your arms. Now try to 
touch the sky with your fingers. Up, up, up. Stretch your back. Up, up! Very good. Look, a 
cloud! Tickle the cloud with your fingers. Move your fingers (sempre amb modelatge de la 
mestra). Very good!”. 
“Now let’s breathe moving our arms. Your feet anchored on the floor.Inspire. Move your arms 
up, around your body. Expire, and move your arms down. Good! Again. Inspire. Arms up. 
Expire, arms down.” 
 
“Sit down on the chairs. Who remembers the song “I am  a little snowman”? Let’s start 
writing it”. Comencem a recordar les paraules i la mestra les escriu a la pissarra. 
“Now, in pairs we write “snowman” on the back of your friend (o la paraula que escollim)”. 
“Finger up. Look at the letters on the blackboard. Very good. Concentrate. Concentration is 
the key. Are you ready? Start writing”. 
 
Després continuem amb la resta de l’activitat prevista, que es pot fer en 2 o 3 sessions. 
 
 
 
 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
El plantejament general ha estat positiu, a l’hora d’escriure les paraules, tant en paper com a 
l’esquena, depenent del grup s’ha d’adaptar la dificultat. 
L’objectiu d’escriure una paraula a l’esquena, no és per a que qui la rebi la endevini (massa 
difícil), sinó per treballar la motricitat fina abans d’escriure a la tira de paper, així com per 
treballar la memòria a llarg termini i l’escriptura global. Recordem que la dimensió escrita no 
es treballa a l’anglès d’educació infantil, però com diu el Daniel gavarró, es pot fer un treball 
de memòria visual, que els pot preparar per l’ortografia visual quan siguin més grans.  
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Nom de l’activitat: Conclusió Winter (sessió 6) 
 
Durada de l’activitat: 1 sessió de 45 minuts 

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) 
 

Capacitats: 
 
C1 (1, 2, 3) 
C2 (2) Llenguatge plàstic i musical. 
C3 (1) 
C4 (2) 
 
 
 
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
Snowflakes, scissors, cut, fold, open. 
Review colours  
Review song “Little snowflake” 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 
Respiració per relaxar-se 
Visualització de flocs de neu 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Espai per fer rotllana, ordinador amb projector, taules, tisores, papers amb l’esquema del floc 
de neu per retallar, llapis. 
 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
 
Després de les rutines i la cançó de “good morning”, realitzem una respiració conjunta per 
relaxar-nos. Recordem el color de la neu, com és, i com són els flocs de neu. D’aquesta 
manera, activem un aprenentatge previ, ja que l’any passat s’ha treballat la cançó “Little 
snowflake” a P4.  
Continuarem la sessió realitzant un floc de neu doblegant i retallant un paper blanc. 
Quan estigui fet, tornarem a la rotllana, i, asseguts, cantarem la cançó “Little snowflake”, 
movent i fent volar els nostres flocs de neu, per acomiadar-nos de la unitat didàctica de 
l’hivern. 
 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
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Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 
En rotllana, comencem la repiració: “close your eyes, cross your legs, your back tight, and put 
your hands on your knees. Start breathing. Inspire, expire. In silence. We’re going to listen to 
the silence and to our respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire: your tummy goes 
up. Expire: your tummy goes down. Very good. Slowly... now think about a snowflake. It’s 
white. It’s big. It’s soft. It’s cold”. 
 
Continuem amb l’activitat, cantant la cançó, fabricant el snowflake, i tornant a cantar i 
representar la neu amb la nostra creació. 
 
 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
La concentració es clau per generar un bon clima de treball, sobretot si està previst després 
molt de moviment : que s’aixequin, demanin ajuda, agafin i deixin estris. 
Em fa sentir més segura en la meva pràctica i a l’hora de donar-los-hi autonomia a l’hora de 
treballar, cosa que influeix en la seva auto imatge. 
Els ha fet il·lusió recordar aprenentatges de l’any passat, així com crear un floc de neu a partir 
d’un senzill full blanc, amb les seves mans. 
Trobo que es tracta d’un aprenentatge integral, molt necessari a l’hora d’ajudar a formar 
persones, i que l’anglès ha de ser un mitjà lingüístic amb el qual es van familiaritzant dins d’un 
aprenentatge global i holístic. 
 
Cal recordar que aquesta SD s’emmarca dins d’un treball més global portat a terme amb la 
tutora, sobre l’hivern i amb l’objectiu de decorar els passadissos per les portes obertes.  
 
 
 
 
 


