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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 

C1, C2 

Dimensió comprensió lectora 

/ 

Dimensió expressió escrita 

/ 

Dimensió literària 

C10, C11 

Dimensió actitudinal, plurilingüe i 

intercultural 

C12 

 

 

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

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

Títol: The very hungry caterpillar 

Llengua: anglesa 

Curs: primer 

Centre: Rius i Taulet (Barcelona) 

Persona docent: Silvia Salsini 

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. 
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Context significatiu 

La programació de l’anglès a primer de primària gira al voltant dels contes. En arribar la primavera, 

presento i treballo el conte “The very hungry caterpillar”, de l’Eric Carle, i el relaciono amb la 

setmana verda que se celebra a l’escola del 19 al 23 de març (amb un acte inicial família-escola el 

17/3), amb els temes de la natura i el menjar saludable. 

També cal mencionar el fet que a primer de primària treballem amb un grup reduït, ajuntant les 

dues classes de primer i dividint el gran grup així barrejat en tres grups, que van rotant 3 dies a la 

setmana amb 3 especialistes d’anglès, de les quals una enfoca la part més “gramatical” i inicia la 

competència escrita, la segona posa l’enfocament a la part TIC/TAC i la tercera a la part oral. Jo 

m’ocupo de la part oral, per aquesta raó no incloc les dimensions de comprensió lectora i 

expressió escita a la meva SD. 

Aquesta seqüència didàctica es pot treballar també a P5, adaptant alguns treballs d’escriptura i 

lectura global. 

Tasca comunicativa (Producte final) 

Murals per decorar el passadís. 

El passadís es fa servir com a espai on progressivament anem penjant diferents produccions 

relacionades  que anem treballant, aquest cop “The very hungry caterpillar”, la natura i el menjar 

saludable, en el marc de la Setmana Verda que se celebra a l’escola. 

 

Gènere o gèneres textuals que es treballen en les diferents tasques: 

Expressió oral. 

Conte amb estructura encadenada/repetitiva. 

Text descriptiu/científic (Life cycle of a butterfly). 

Cançó. 

Projecció fora de l’aula 

Participació a la decoració de l’escola per la setmana verda amb murals (contribució des de la 

vessant de la llengua anglesa), conscienciació sobre la necessitat de menjar de forma saludable, 

treball sobre la natura. Ens sumem a la iniciativa del cicle inicial d’un dia d’esmorzar saludable, 

dins del projecte transversal “Escoles sostenibles”. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

 
Sessió 1. Presentació del conte “The very hungry caterpillar”. Concentració prèvia i exercici de 
memorització del vocabulari amb l’ús del cos (memòria a llarg termini). 
Tancament amb respiració i amb la mà per fixar el vocabulari après. 
 
Durada de l’activitat: 5 min. concentració prèvia i 10/15 min. memorització vocabulari. 45 ‘ 
sessió total. 
 

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...) 
 
C1, C2, C10,C11, C12 
 
 
 

Objectius holístics 
(encercla els objectius que es treballen) 
 

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

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
-Estratègies de comprensió oral 
-Estratègies d’interacció oral 
-Elements no verbals de la comunicació 
-Memorització de vocabulari en veu alta 
-Lèxic   
-Estratègies plurilingüe 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 
PRANAYAMA: respirar correctament 
DHARANA: concentrar les forces/ potenciar 
atenció i concentració 
PRATYAHARA: relaxació com a font d’energia 

Organització de l’aula i material de suport: 
Grup reduït: 12/14 alumnes 
Capsa amb dins el conte “The very hungry caterpillar” de Eric Carle i un titella. 
Flashcards fruita. 
 
 
 
 
 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Esquema de la sessió. Subratllades les activitats que impliquen tècniques de ioga educatiu. 

1. Circletime. Respiració/concentració per escoltar el conte. PRANAYAMA. Acabo amb 

respiració lletres (A/E/I) amb ulls tancats. 

2. Magic English rhyme. Presentació conte (storytime box) 
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3. Days of the week poster/song (review). Mirem les flashcards del vocabulari de fruita 

presentat a la primera part del conte. 

4. Gest/paraula per memoritzar vocabulari fruita. DHARANA (memòria a llarg termini). En 

gran grup. 

5. Tancament: a la cadira, recordem les paraules, aixecant els dits de la mà. Bona postura 

a la cadira, estiraments finals amb respiració aixecant i baixant els braços. 

PRANAYAMA/ PRATYAHARA. 

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

1. Seuré a la rotllana amb els alumnes col·locats en forma de U al terra, i conduiré la 
respiració, fent de modelatge i donant les instruccions en veu alta. 
 
           “Good morning everybody. Sit down in a semi-circle. (Cross your legs song). Ok,  
             Now we’re sitting down properly. Now we’re going to breathe. 3times.     
             Breathe in and breathe out. The air goes inside in your nose, and outside.     
             Inside,outside.  
             Inside, one. Outside two. (me as a model). Now we can start all together. Close 
             your eyes. Inside, one. Outside, two. Inside, outside. Inside, outside. 
 
 

Now we’re going to breathe and make some sounds aloud: A/E/I. 
Let’s start with A. Breathe in. Air inside. AAAAAAAA 
Ok, now E. Breathe in. EEEEEEEE 
Excellent. Now I. Breathe in. IIIIIIII. 
Fantastic. Open your eyes now. 
 
Are you ready for a story?” (desenvolupament dels punts 2 i 3) 
 
4. Ens posem de peu, ells al costat de les cadires, i jo davant, amb la pissarra a l’esquena i les 
flashcards del vocabulari penjades a la pissarra. 
Amb el cos, representem el nom de la fruita i mentrestant ho diem en veu alta. 
 
“Now we’re going  to represent the different fruits with our body, with a gesture. I’ll be the 
model first. Apple:your hands make a circle, like you’re having an apple in your hands.Pear: Put 
your arms straight on your head and your fingers together. Plum: Put your arms down, next to 
your body. Strawberry: make a heart with your hands. Orange: make a big circle with your 
arms next to your body. It’s a big orange! Very good! We’re fruits! 
Let’s do it again! 
Any volunteer? Let’s play a game. Choose a fruit, do the gesture and the rest of the class will 
have to guess it.” 
 
5.Tancament. La mestra dirigeix la dinàmica amb instruccions orals, per fer la transició cap a la 
finalització de la classe i acomiadament, després del joc. Seiem a la cadira, busquem una 
posició còmoda, amb l’esquena recta, per respirar i fer el tancament de la classe, fixant el 
vocabulari après amb una dinàmica relaxant.  
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“Sit down on your chair with your feet on the floor, your back straight. 
Now put your hands on the lap, breathe in and stretch your arms up to the sky, your chin 
down. Then breathe out and bring your hands slowly back to your lap. We’ll do it 3 times. 
Remember: the air goes inside and your arms go up, and it goes outside and your arms go 
down. 
Are you ready? Breathe in/breathe out – Inspire, expire. (3 times). 
Now show me your fist. We’re going to remember the fruit’s vocabulary and count it using our 
fingers. One: apple. Two: pear. Three: Plum. Four: strawberry. Five: Orange. (the students 
count with their fingers). 
Let’s do it once again aloud (second time). And again with a lower voice. 
Thank you. Goodbye”. And we sing our Goodbye song. 
 
 

Sessió 2.Respiració del globus i cicle de la vida de la papallona.  
 
Durada de l’activitat: 45’ sessió total. 

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...) 
 
C1, C2, C10,C11, C12 
 
 
 
 

Objectius holístics 
(encercla els objectius que es treballen) 
 

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

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
-Estratègies de comprensió oral 
-Estratègies d’interacció oral 
-Elements no verbals de la comunicació 
-Contingut CLIL (cicle de la vida de la 
papallona) 
-Lectura en veu alta 
-Lèxic  
-Estratègies plurilingües 
 
 
 
 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 
YAMA: viure junts.  
ASANA: postura correcta (papallona/ocell) 
NIYAMA: eliminar toxines i pensaments 
negatius amb un joc de moviment i 
concentració a la vegada. 
PRANAYAMA: respirar correctament. Fer-nos 
conscients de la respiració nostra (respiració 
globus) i de l’altre (respirem junts). 
DHARANA: potenciar atenció i concentració. 
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Organització de l’aula i material de suport: 
 
Grup reduït: 12/14 alumnes 
Projector, ordinador amb connexió a Internet. 
Flashcards 4 fases del cicle de la vida de la papallona: egg, butterfly, chrysalis, caterpillar 
(imatge/paraula). 
Un globus, un retolador permanent. 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Esquema de la sessió. Subratllades les activitats que impliquen tècniques de ioga educatiu. 
 

1. Circletime. Respiració del globus  PRANAYAMA 

2. Respirant junts. PRANAYAMA. YAMA. 

3. Lifecycle of a butterfly (video) https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM 

4. ASANA: papallona asseguda (variant ocell/papallona de peu-adaptada mirant un 

punt davant seu) 

5. 4 phases of thelifecycle of a butterfly: memorització paraules i joc per emparellar 

(word/picture: “egg, butterfly, chrysalis, caterpillar” ). NIYAMA , DHARANA, YAMA 

6. Ordenem entre tots la seqüència a la pissarra, fent servir les flashcards. 

7. Escenifiquem per grups de 4 el procés (structure:” I’m a/an...( ex. egg) i 

representació amb el cos) DHARANA (memòria a llarg termini), YAMA 

8. Tancament: joc del globus (ràpid/lent). Conscienciació mindfullness.YAMA, 

DHARANA 

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

1. Respiració globus. En rotllana, seiem al terra i la mestra infla i desinfla un globus, 
explicant com la nostra panxa quan respirem, fa el mateix. després, tots junts, amb 
el modelatge de la mestra, practiquem aquesta respiració amb les mans sobre la 
panxa. 

 
“Sit down, cross your legs, put your hands on your belly. Imagine you have a balloon 
in your stomach. Let’s start breathing. Breathe in. Breathe out. Inside, outside. 
When we breathe in our stomach is like a big balloon. When we breathe out it’s 
empty and flat. Let’s breathe. Breathe in, breathe out. Inside, ouside. (5 times)” 

2. Respirem junts. La mestra ajuda els alumnes a col·locar-se per parelles, esquena 
amb esquena. Repetirem la respiració que acabem de fer (del globus) intentant 
sentir amb l’esquena com respira l’altre, i aconseguir respirar al compàs. 

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM
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“Sit down, cross your legs, in pairs, back to back. Let’s imagine we put some glue on 
your back and you’re stuck together. Let’s start breathing like we did before. 
Imagine the balloon in your stomach and start breathing. Breathe in, breathe out. 
Inside, outside. Feel how your friend’s back moves. Breathe in, breathe out. Inside, 
outside.” 
 

4. Asana: papallona asseguts. (Variant: ocell/papallona de peu adaptada). Amb modelatge, 
realitzem conjuntament una asana per representar el personatge final del conte. 
“Let’s imagine we are a butterfly. Sit down with your back straight and spread your legs out, 
join your feet together and move your legs gently up and down, like the wings of a butterfly. 
Close your eyes and keep moving your legs.” 
5.Aparellar paraula/imatge. La mestra dona a cada alumne una flashcard amb imatge o 
paraula de les 4 fases del cicle de la vida de la papallona: egg, butterfly, chrysalis, caterpillar. 
Els explica el funcionament de la dinàmica que realitzaran: els alumnes caminen per la 
classe i han de dir la paraula al company que es trobin, si és la mateixa, la van a enganxar a 
la pissarra (imatge a dalt, paraula a sota), i van a seure. 
“Now you have a picture or a word of the life cycle of a butterfly. Walk in silence and when 
you meet a friend, tell him/her your word. If it is the same word, go to the white board and 
stick it on. Then, sit down on your chair. Remember to be very silent, and walk gently, in 
silence.” 
7.Life cycle of a butterfly. La mestra reparteix els alumnes en grups de 4, cada alumne té 
una flashcard amb una de les 4 fases del cicle de la vida de la papallona i ha de representar-
la amb el seu cos. De 4 en 4, s’han de posar en el ordre correcte per representar la 
seqüència de la vida de la papallona i dir en veu alta la paraula de la fase que estan 
representant. 
“Now you have to represent with your body the flashcard that you have in your hands. 
Remember if it’s number 1,2,3, or 4 of the life cycle of the butterfly. When you’ve finished, 
come and show your life cycle to your friends. You’ll have to tell the word aloud.” 
8.Joc del globus. La mestra infla el globus que havia fet servir al començament de la classe i 
hi escriu paraules boniques i dibuixos. Els alumnes seuen en rotllana i la mestra els dona 
primer la instrucció de passar-se el globus ràpid, cosa que provoca rialles i diversió. En un 
segon moment, s’han de passar el globus més lentament, mirant que hi posa, en silenci, 
intentant recordar-lo, mirant el company a qui li passen. Treballem el concepte 
“quickly/slowly”. 
“We are going to pass the ballon to a friend, next to you, quickly. Try to keep the balloon 
down, and don’t make it fall down. Let’s start! Quickly, quickly!Keep the balloon down!” 
“Now we have to pass the balloon slowly, we have to try to read or to look at the drawing 
on the balloon. Slowly.Try to keep the balloon down. Pass it slowly.” 
Quan acabem, fem una reflexió sobre com ens hem sentit. 
“How did you feel when the balloon was passing by quickly? Happy? It was funny! You were 
laughing!But did you look at your friend’s eyes? Did you read or look at the drawings?No?” 
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“How did you feel when the balloon was passing slowly? Calm? What did you read? What 
did you see? A heart, yes!A flower, good! Friend. Yoga. English “ (la mestra repeteix i valida 
amb comentaris positius el que han pogut llegir i veure). 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
Sentir que introdueixo tècniques de ioga educatiu a l’aula em dona seguretat, em fa creure 
que el canviés possible. M’agrada provar coses noves. 
Els alumnes en general tenen una bona acceptació envers les propostes, i estan més atents i 
connectats, tot i que, ja que el nivell general d’anglès és fluix, sovint he de recórrer a la L1 
en el cas de les explicacions, que desprès repeteixo en anglès. Durant les dinàmiques, sí que 
puc fer servir l’anglès, amb moltes repeticions i fent èmfasi en les paraules clau.  
 
 
 

 
 

Sessió 3. Lifecycle of a butterfly (review) 
 
Durada de l’activitat: 45 min. sessió total. 

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...) 
 
C1, C2, C10,C11, C12 
 
 

Objectius holístics 
(encercla els objectius que es treballen) 
 

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

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
-Estratègies de comprensió oral 
-Estratègies d’interacció oral 
-Elements no verbals de la comunicació 
-Contingut CLIL (cicle de la vida de la 
papallona) 
-Lectura en veu alta 
-Escriptura 
-Lèxic  
-Estratègies plurilingües 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 
YAMA: viure junts.  
NIYAMA: eliminar toxines i pensaments negatius 
amb un joc de moviment i concentració a la 
vegada. 
PRANAYAMA: respirar correctament. Fer-nos 
conscients de la nostra respiració i de la postura 
correcta dempeus. 
DHARANA: potenciar atenció i concentració. 
PRATYAHARA: relaxació com a font d’energia. 
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Organització de l’aula i material de suport: 
 
Grup reduït: 12/14 alumnes 
Flashcards amb les fases de la vida de la papallona. Post-it amb dibuixos de les diferents fases. 
Posters  amb les 4 fases (tamany DIN A3), fitxes amb el cicle de la vida de la papallona per 
completar. 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Esquema de la sessió. Subratllades les activitats que impliquen tècniques de ioga educatiu. 
Sessió 3.  

1. Circletime donant-nos les mans, ens mirem, revisem postura, respirem. PRANAYAMA. 

YAMA. 

2. Versió senzilla del traspàs del nom. Caminant, amb un post-it amb el dibuix d’una de 

les 4 fases, en diuen el nom (del propi i de l’altre). YAMA, NIYAMA, DHARANA. 

3. Revisem amb el pòster i fem la fitxa, per parelles. 

4. Tancament: mantra SA-TA-NA-MA i  caterpillar, butterfly. PRANAYAMA, PRATYAHARA. 

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

1. Ens posem en rotllana, de peu, els peus ben ancorats al terra, el pit obert, i respirem. 
“Make a circle (circle time song), hold your hand, your feet anchored to the ground, 
shoulders down, chest open, and breathe in, breathe out. Close your eyes. Breathe in, 
breathe out (5 times).Now open your eyes”. 

2. Cada nen/a té un post-it amb un dibuix d’una de les 4 fases del cicle de la vida de la 
papallona. Els alumnes han de passejar per l’aula i dir el nom del que tenen i del que 
té el company. L’objectiu és repassar aquest vocabulari. (variant: fer-lo amb flashcard) 
“Now that you have a post it, look at it and remember its name. Walk slowly and 
making no noise through the classroom. When you meet a friend, tell him/her the 
name of your drawing and then look at his/hers and repeat the name of his/her 
drawing as well. Let’s start! Imagine that you’re walking on the clouds”. 

3.  
 
 
 
 
 

4. Tancament. Seiem en rotllana i amb la mà, tocant els dits lentament recitem el 
mantra SA-TA-NA-MA. Després fem el mateix amb EGG, CATERPILLAR, CRYSALIS, 
BUTTERFLY. 
 

 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)   
 
El fet de començar i concloure la classe amb respiracions ha afavorit el clima de concentració, 
ja que el fet de barrejar-se, separar-se en tres grups i canviar d’aula i de mestra tres cop a la 
setmana els esvera molt, afegit a l’horari de la classe, després del pati o a la tarda. Jo m’he 
sentit molt bé i relaxada en contribuir a crear un bon clima d’aula, més relaxat. L’acceptació 
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per part dels alumnes ha estat bona, fer gestos per acompanyar una paraula els fa sentir més 
segurs, ja que per molts és el seu primer contacte amb la llengua anglesa i els fa vergonya 
parlar. 
 
La part més destacable de l’activitat ha estat l’exercici de caminar per l’aula. El marge 
d’autonomia dels alumnes és alt, cosa que els ha fet sentir empoderats, així com els ha ajudat 
a perdre la vergonya. En segon lloc, el fet de caminar, constitueix una poderosa eina inclusiva 
per tots aquells alumnes que presenten dificultats a l’hora de concentrar-se estant quiets. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Sessió 4. Review vocabolary food. Classify healthy/not healthy food. 
 
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 
 
Food and fruits. 
Healthy food vs not healthy food. 
Structures: I’m a…/I love to…/I’m hungry.  
Vocabulary: 
hungry/eat/butterfly/caterpillar/leaves 
 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 
Respiració del globus. Yama, Pranayama. 
ASANA arquer per fixar vocabulari fruit/food. 
Asana, Dharana. 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Grup reduït: 12/14 alumnes 
Projector, ordinador amb connexió a Internet. 
Flashcards food, fruit 
Cartolines grands, retoladors, pegament, tisores, revistes de menjar. 
Menjar de plàstic (realia). 
Conte: the very hungry caterpillar. 
 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
1. Respiració del globus: realitzem la tècnica de respiració del globus, imaginant que 

tenim una papallona a sobre de la panxa, quan inspirem la fem volar, quan expirem, 

torna a baix. PRANAYAMA, YAMA. 

2. Repassem el conte amb el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

The very hungry caterpillar animated film by Eric Carle. 

3. ASANA arquer per revisar vocabulari fruit/food (amb ajut visual flashcards). 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
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4. Healthy/no healthyfood: classificació (game) amb flashcards i realia. 

 
5. Classificació menjar enganxant menjars saludables i no saludables des d’una revista i 

classificant-los. 

6. Thecaterpillareats/ I eat… amb flashcards i amb el conte. Treball lingüístic fent servir 

el material traballat a l’activitat anterior. 

7. The Hungry caterpillar song: https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ 

(structures: I’m a…/I love to…/I’m hungry.  Vocabulary: 

hungry/eat/butterfly/caterpillar/leaves) 

 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 
Respiració del globus. Seiem en rotllana amb els alumnes i donem començament a la sessió 
amb les cançons de les rutines. Després recordem el conte que estem treballant i la seva 
protagonista. Visualitzem una papallona. 
«Sit down properly, cross your legs, close you eyes. Imagine a butterfly. How is the butterfly? 
She’s got big wing, with a lot of colours: red, yellow, pink... Imagine that the butterfly is flying. 
Noww the butterfly sits on you tummy. Breathe in, and the butterfly sits on you tummy, quiet, 
very quiet. Now breathe out, the butterfly flyes away... away». Repeat 2 or 3 times. «Open 
your eyes, slowly. How do you feel? Heavy like a stone? Light like a butterfly?». 
 
ASANA arquer per revisar vocabulari fruit/food (amb ajut visual flashcards). Després d’haver 

mirat el conte per repassar-lo en vídeo, ens col·loquem mirant cap a la pissarra i a la mestra 

que hi està davant, dempeus. Adoptem la postura de l’arquer. La mestra anirà ensenyant unes 

flashcards de menjar ja treballat prèviament, i els alumnes, apuntant cap endavant i 

concentrant-se, hauran de apuntar i repetir la paraula corresponent a 

la flashcard.  

«Stand up, open your legs and arms, parallels to the ground, palms 

down. Now turn your foot to a 90 degree angle, exhale and bend 

your knee in line with the ankle. Turn your hand and palm. 

Concentration is the key!». “This is the warrior 2 pose”.  Repetim la 

frase 3 cops fins que estiguin ben posicionats en l’asana. «Now look 

at the flashcard, think, concentrate and repeat the word. ex. Apple.» 

https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ
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Sessió 5. Ampliable a 6, 7. 
 
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) 
 

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 
(selecciona-les de l’annex i escriu-ne 
l’abreviació - C1, C2...)                                                                       
 
C1 (1, 2, 3) 
C2 (2) Llenguatge plàstic. 
C12 
 
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

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

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
Food and fruits. 
Healthy food vs not healthy food. 
Cut, stick, scissors, glue, paper, cardboard. 
Colours. 
Paint, brush. 
Write, circle.  
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
 
YAMA 
NIYAMA 
PRANAYAMA 
DHARANA 
En la respiració conjunta prenent consciència de 
les nostres mans, i despertant-les. 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Grup reduït: 12/14 alumnes. 
Fitxa healthy/not healthy food. 

 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
Començar una classe de repàs com és aquesta amb una visualització afavoreix el clima d’aula i 
la concentració.  
Amb l’asana del arquer, també treballem la concentració, però d’una forma més dinàmica, i 
facilitem la sensació de memoritzar les paraules «fent diana» a la nostra ment, amb l’ajut del 
suport visual de les flashcards i de la veu guia de la mestra. He trobat molt interessant les 
dinàmiques ja que sovint, en una classe de repàs, molts alumnes, s’avorreixen i es perden, 
d’aquesta manera, en canvi, ha estat més fàcil mantenir la concentració del grup. 
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Cartolines, retoladors, llapis, revistes de menjar, tisores, pegament, realia (menjar de plàstic). 
Plats, pintures, pinzells, tires de paper blanc, papers de colors. 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
 

1. Respiració asseguts a la cadira (bona postura) i ioga de les articulacions (canells) 
DHARANA, YAMA, PRANAYAMA, NIYAMA. 

2. Repassem el concepte de healthy/not healthy food amb una fitxa individual, on 
encerclem i pintem el menjar saludable. 

3. Murals: caterpillar, cyclelife of a butterfly/ healthyfood. En grups, elaborem tres 
murals fent servir tècniques diverses: dibuix i collage. Els murals són el producte 
final, per decorar el passadís en la zona dels contes d’anglès i per fer la nostra 
aportació a la setmana verda que se celebra a l’escola. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 
Comencem la sessió asseguts a la cadira, assumint una bona postura amb l’esquena recta. 
Fem una respiració profunda i continuem respirant de forma natural. Prenem consciència de 
les nostres mans, comencem a rotar els canells i després a moure els dits per despertar-los, ja 
que els haurem de fer servir a l’hora de fer la feina individual i/o els murals. 
“Sit down properly, with your back straight and your feel anchored on the floor. Let’s stard 
breathing. Inspire, expire. Slowly. Look at our hands, look at your fingers, look at your wrist. 
Now rotate your wrist slowly. And start moving your fingers, slowly. How many fingers do we 
have? One, two...”. 
 
 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
Valoro positivament tota l’experiència de la SD, l’ús del cos és fonamental per relaxar, 
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interioritzar, treballar la memòria a llarg termini i ajudar la concentració. És igualment 
important fer-los prendre consciencia de la part del cos que faran servir (les mans en aquestes 
sessions), i desvetllar així l’atenció, la concentració i la curiositat.  
 

 
 
 

 


