
                                          
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 

Dimensió comunicació oral

C2: Planificar i produir textos orals breus i 
senzills adequats a la situació comunicativa.

Dimensió comprensió lectora

 C4: Aplicar estratègies per obtenir 
informació bàsica i comprendre textos 
escrits senzills o adaptats de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i de
l’àmbit escolar.

Dimensió expressió escrita

C7: Planificar textos senzills a partir de la 
identificació dels elements més rellevants 
de la situació comunicativa.

C8: Produir textos senzills amb adequació a 
la situació comunicativa i amb l’ajut de 
suports.

Dimensió literària

Dimensió actitudinal, plurilingüe i 
intercultural
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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: REDACTEM / LET’S WRITE!

Llengua: ANGLESA (però es pot adaptar a qualsevol altra llengua)

Curs: 4t ESO

Centre: Institut Joan Fuster (Barcelona)

Persona docent: MARGARIDA SÀNCHEZ (professora d’anglès)
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Projecció fora de l’aula

Al llarg de les 6 sessions (dues setmanes) farem fotografies i vídeos, tenint en compte els alumnes 
que no han signat els drets d’imatge, en aquest cas dues noies, i els demanarem algun escrit per 
tal de publicar-ho a la pàgina web de l’escola. 

Context significatiu

Al febrer els alumnes de 4t han de realitzar els exàmens les Competències Bàsiques. Amb aquesta 
excusa aprofitarem les dues setmanes abans per treballar la part escrita de la prova, però deixant 
molt clar que el que es treballi a l’aula no és només per a fer les proves de CCBB, sinó també per 
als escrits que puguin realitzar al llarg de tot el curs a l’assignatura d’anglès o a altres assignatures.

Tasca comunicativa (Producte final)

Realitzar una prova on hauran de realitzar dues redaccions: la narrativa i l’email o carta .  
Prèviament, a l’inici del projecte els informarem de com els avaluarem i els punts que tindrem en 
compte. 

Gènere o gèneres textuals que es treballen en les diferents tasques

Diferents gèneres textuals: text instructiu, text descriptiu (retrat, paisatge), textos quotidians (la 
carta /e-mail) i el text narratiu. 



                                          

Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques

Nom de l’activitat: Adjectius

Durada de l’activitat: 1  hora i 10 minuts.

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? 
Yama (viure junts)                                                    Niyama (aspirar a créixer i millorar) 
Asana (integrar una bona postura)                       Pranayama (integrar la respiració)  
Pratyahara (aprendre a relaxar-nos)                    Dharana (potenciar l’atenció/concentració)

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen. 

Dimensió comunicativa

Objectius holístics 

1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7

Continguts lingüístics d’aprenentatge

Aprendre i interioritzar adjectius

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades

El símbol serà l’ull (iogui)
Respiració, relaxació, estiraments.
Mobilitzem les articulacions.
Marxa per l’aula
Yama adjectius bonics
Escolta atenta

Organització de l’aula i material de suport:

Taules en forma d’U
Material alumnes: bolígraf, retoladors
Paper d’embalar per mural.
Pritt
Blutack o cinta adhesiva 
Fulls blancs, fulls blancs en meitats
Fulls en forma d’ull. 
Fotocòpia amb la puntuació de l’examen. 
Retoladors / retoladors pissarra
Llistat adjectius projectat a la pissarra.
Campaneta/alarma agradable

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)
Escric a la pissarra : “1 minut relax” dins d’un ull iogui 
Seieu si us plau. Sobre la taula només necessitem un bolígraf  i a part si teniu retoladors i res
més. Tanquem els ulls i ens  preparem per a la  meditació. Agafem aire, deixem anar l’aire,
suaument....  les properes dues setmanes farem activitats un pèl diferents a les habituals i
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d’aquí 15 dies farem un examen on haureu de fer una redacció on se us puntuarà el següent.
(Reparteixo el full avaluació)ara, així com a les següents dues classes posarem les taules i les
cadires en forma d’U , però sense fer soroll. 
(un cop posades les taules en forma d’U) Tanquem els ulls i respirem (poso adjectius dins de
l’ull iogui)Agafem aire, deixem anar aire...
Aixequem els braços, colzes ben estirats, a la dreta, a l’esquerra, enrere... deixem anar. 
Rotem les articulacions, els turmells, els canells... fem una última respiració. I ja estem 
preparats per caminar. A continuació ens aixecarem sense fer soroll i passejarem per la classe
sense tocar-nos, sense parlar, només caminarem i pensarem adjectius. Per ajudar-vos a
la  pissarra  teniu  projectats  una  sèrie  d’adjectius,  heu  de  passar  per  davant  la  pissarra,
memoritzar-ne un, dos, tres.. però heu d’estar uns segons davant la pissarra i seguir la vostra 
marxa. No us podeu aturar davant d’aquesta. Així doncs ens aixequem en silenci i... caminem
(Mentre caminen deixo mig full sobre les seves taules)
(Sona alarma) ja podeu seure. Sobre la taula teniu un paper. En aquest paper individualment
heu d’escriure el màxim d’adjectius que recordeu. No és un examen, per tant només vull els
que recordeu si  és un, un, si  són més millor,  però en cap cas mireu el  vostre companys.
Preparats, un minut... quan vulgueu.
A continuació ens posem en grups de 4 (aquest grup, vosaltres un altre grup....) i de tots els 
adjectius que cadascú ha escrit n’heu d’escollir 5 i els heu d’escriure dins els ulls (fotocòpies 
ulls). Heu d’escollir els que més us agradin, els nous...
(Mentrestant pengem el mural i a mida que van acabant els diem que vagin penjant els ulls
al mural. El grup que acaba abans de tot li diem que escrigui en un altre ull “ADJECTIUS”)
Molt bé, podeu dir quins adjectius heu escrit i per què?
A continuació ens aixecarem i farem un cercle aquí al mig. Atenció cadires.
Ara penseu tres adjectius. Cadascú dirà un adjectiu, però abans haurà de repetir els dels seus
companys.

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?) 

Activitat molt completa. En els tres grups que ho he fet han funcionat molt bé en dos, en un 
altre no ha funcionat tan bé, potser perquè era última hora del matí? Jo m’he sentit bé, 
còmoda, sobretot la tercera vegada que he fet l’activitat ja que tenia més control del temps i 
de com i quan donar el material. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques

Nom de l’activitat: Connectors

Durada de l’activitat: 50 minuts

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? 
Yama (viure junts)                                                    Niyama (aspirar a créixer i millorar) 
Asana (integrar una bona postura)                       Pranayama (integrar la respiració)  
Pratyahara (aprendre a relaxar-nos)                    Dharana (potenciar l’atenció/concentració)

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 

Dimensió comunicativa

Objectius holístics 

1  –  2  –  3  –  4  –   6    

Continguts lingüístics d’aprenentatge

Identificar , conèixer classificar i emprar els
connectors. 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades

• El símbol serà l’ull (iogui) 
• Respiració, relaxació, estiraments. 
• Mobilitzem les articulacions. 
• Marxa per l’aula 
• Escolta atenta 

Organització de l’aula i material de suport:

Taules en forma d’U.
Material alumnes: Llibreta i bolígraf.
Fulls colors amb connectors
Fer fotografia pissarra (per després imprimir i penjar-ho al mural sota els adjectius)
Campaneta / alarma
Retoladors de pissarra o guix. Escriure els tipus de connectors a la pissarra mentre ells fan 
l’activitat. 

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)
(A la pissarra dibuixo un ull iogui i escric relax)
Seieu si us plau, taules en forma d’U, com vam dir ahir sense fer soroll. 
Sobre la taula la llibreta i un bolígraf.
Tanquem els ulls, esquena recta, tanquem els ulls, llavis junts, mans sobre les cames, cames 
sense creuar… agafem aire, deixem anar aire….ara vull que recordeu què vam fer ahir, 
recordeu els adjectius que hi havia a la pissarra, els que vam apuntar al full, a l’ull, els que 
vam dir a la rotllana… recordem el primer d’ells, el segon… agafem aire… obrim els ulls i ara 
vull que posem la llibreta de manera horitzontal. Vull que a dalt de tot escrivim Writing (amb 
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una t) i feu una columna (dibuixo com un full a la pissarra i escric. Adjectives.) Vull que a la 
vostra llibreta escriviu els adjectius que recordeu nous d’ahir. No big, sinó huge, not happy, 
sinó cheerful… no és un examen per tant no escriviu els que recordeu.
(A la pissarra escric connectors dins d’un ull iogui i els deixo una cartolina de diferents colors 
per a cadascú).
Mentre escriviu us deixo una cartolina sobre la taula, no la toqueu...
A veure algú vol dir els adjectius que recorda...molt bé… algú més… en podeu apuntar més.
Avui sabeu quin tema tractarem? (ho tenen a la pissarra) Quins coneixem en català? I en 
anglès? Quan els utilitzem? Per què?...
 Molt bé, cadascú té un paperet sobre la taula. Avui tornarem a caminar, però aquesta vegada
amb el paperet a la mà i anirem dient l’escrit del paper dels nostres companys. Anem 
passejant sense fer soroll, sense empentes... només direm el nom del paperet dels companys 
amb qui ens creuem. 
Ens aixequem i recordem la cadira...
(Sona una alarma)... ara ens posarem en grups segons el color de la nostra i després d’haver 
llegit els mots del grup heu de decidir a quin grup de connectors pertany.
(mentre ho van dient els dono un retolador perquè ho escriguin a la pissarra)
Ja els tenim tots? Tothom està d’acord, doncs anem seient i els copiem a la llibreta, al costat 
dels adjectius i recordeu... la cadira. 
Molt bé. Sabem el significat de tots els connectors?
Ara marqueu en florescent 4 que vulgueu utilitzar. 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?) 

Activitat molt positiva, tot i que hi ha una mica de xivarri a l’aula pel fet de parlar i escriure a la
pissarra, crec que el grup classe està molt relaxat i còmode fent aquestes activitats. Participen 
i riuen. Aquesta segona classe ha funcionat bé amb tots els grups, si bé és cert que al principi 
de classe en el grup que el dia anterior no havia funcionat tan bé, se’ls ha demanat més 
seriositat. 
S’ha de millorar el tema moure taules i he de plastificar les cartolines. 
M’he sorprès a l’hora d’escriure a la pissarra, molt autònoms i amb moltes ganes de fer-ho i 
també a l’hora de copiar-ho a la llibreta. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques

Nom de l’activitat: Condicionals

Durada de l’activitat: 1  hora 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? 
Yama (viure junts)                                                    Niyama (aspirar a créixer i millorar) 
Asana (integrar una bona postura)                       Pranayama (integrar la respiració)  
Pratyahara (aprendre a relaxar-nos)                    Dharana (potenciar l’atenció/concentració)

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 

C8

Objectius holístics 

1  –  2  –  3  –  4  –    –  6  –  

Continguts lingüístics d’aprenentatge

 Aprendre l’estructura de les oracions 
condicionals. 
Identificar i escriure oracions condicionals

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades

El símbol serà l’ull (iogui) 
Respiració, relaxació, estiraments. 
Mobilitzem les articulacions. 
Marxa per l’aula 

Organització de l’aula i material de suport:

Taules en forma d’U
Fitxes condicionals
Retoladors pissarra
Material alumnes : llibreta i bolígraf.
Música relaxant. 
Campana.
Pritt

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)
Bon dia. Taules en forma d’U si us plau. Avui serà l’últim dia amb les taules en forma d’U. 
Recordeu, no arrosseguem,. 
Seiem i ens preparem per a la relaxació. Esquena recta, cames a noranta graus, sense creuar. 
Plantes del peu al terra. Entrem la barbeta, tanquem els ulls, els llavis i respirem. Agafem aire, 
deixem anar l’aire.. suaument, sense fer soroll. Agafem aire... deixem anar l’aire... cadascú al seu 
ritme...Ens imaginem que estem en un prat verd, prop d’un salt d’aigua (posem música) i 
sentim l’aigua com llista i ens imaginem (intentem imaginar-nos) en aquest prat, caminant....
Obrim els ulls, però no la boca... seguim respirant i fem unes petites rotacions als turmells.  Ens 
aixequem sense fer soroll a la cadira. Ens posem les mans als genolls i rotem els genolls cap a un 
cantó... cap a l’altre. Ens quedem drets perquè avui també caminarem. Com ahir avui 
caminarem i anireu dient el nom que apareix al front dels vostres companys. Ningú no pot 
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veure el seu... li dirà el seu company. Recordem soroll taules, cadires, cops...no parlem, ni ens 
toquem, anem passejant i dient el nom del paper del company. (vaig posant els post its) A mida 
que tingueu el paper, mireu que no caigui i endavant...
(van caminant i seguim amb la música) Parem la música i que soni una alarma agradable.
Ara ens posem en grup. Cada color és un grup. Ara entre el grup heu de decidir quin és l’ordre. 
(un cop tenen l’ordre) Escriviu la frase a la pissarra. 
Enganxem els paperets al mural (pritt o celo)
Quin tipus d’oracions són? 
Com es formen?
(ho desglossem a la pissarra) Ho copiem a la llibreta, sota els connectors si us plau.
En parelles haureu de relacionar aquestes fitxes i escriure les dues que més us agraden a la 
llibreta. 
(A la pissarra escrivim) 
If I was an animal,...
If I was a book, ...
If I was a fruit, ...
If I was an adjective, ...
If I was....
If I was....
(quan han acabat en parelles les fitxes els diem que individualment facin aquesta activitat a la 
llibreta)
Comentem les oracions (Podem escollir les més interessants i fer-ne un pptt amb les frases 
l’endemà.)

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?) 

Activitat un pèl similar a la d’ahir però diferent. Molt variada i amb ritme excepte un grup que ha
fet les oracions de deures. 
M’he sentit bé, la classe entén molt més ràpidament les instruccions. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques

Nom de l’activitat: Text Descriptiu

Durada de l’activitat: 1  hora 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? 
Yama (viure junts)                                                    Niyama (aspirar a créixer i millorar) 
Asana (integrar una bona postura)                       Pranayama (integrar la respiració)  
Pratyahara (aprendre a relaxar-nos)                    Dharana (potenciar l’atenció/concentració)

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 
C2 / C8

Objectius holístics 

1  –  2  –  3  –  4  –    –  6  – 

Continguts lingüístics d’aprenentatge

Saber descriure de manera oral i escrita un
dibuix 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades

El símbol serà l’ull (iogui)
Respiració, relaxació, massatges 
Dibuixem lliurement. 
Escolta atenta 

Organització de l’aula i material de suport:

Treballem en parella
Material alumnes: un llapis i bolígraf sobre la taula
Fulls blancs. 
Pritt.

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)
(escrivim a la pissarra: Un minut ioga)
Hola, bon dia, avui seiem en parelles i sobre la taula només necessitarem un bolígraf i un 
llapis. 
Comencem amb la meditació. Esquena recta, cames a 90 graus....
Deixem de concentrar-nos en la respiració i pensem en el que hem après o repassat fins ara: 
adjectius, connectors, recordem que hi ha diversos tipus de connectors, avui els de “To list 
points” segurament seran els que ens faran més falta. Pensem també en els condicionals, com
es formen.... agafem aire, deixem anar l’aire. Obrim els ulls.
I ens fem un massatge a les mans.... a les orelles...boca i  a l’espatlla del companys...i és que 
avui treballarem en parelles i haurem de fer servir les orelles (escoltar) i les mans (dibuixar i 
escriure).
(escrivim a l’ull: Description)
A sobre les taules us deixaré un full blanc. En una banda heu de dibuixar alguna cosa, la 
vostra habitació, una persona, diversos objectes... el que vulgueu. Sobretot el que heu de fer 
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és dibuixar-ho i que el vostre company no ho vegi, per això ens posarem d’esquena un amb 
l’altre. En una banda del full farem aquest dibuix. Quan hàgim acabat un explicarà al company
el seu dibuix i l’altre haurà de seguir les indicacions del seu company. Aquest no li pot dir 
absolutament res. (no farem gestos mentre ho expliquem). Un cop acabat doncs a l’inrevés. 
(Quan van acabant, anem comprovant els dibuixos, els deixem que s’ho comenten i vegin i 
després hauran d’escriure el dibuix del companys.
 (Podem penjar algun dibuix al mural)

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?) 

L’activitat ha funcionat molt bé. Hi ha hagut alguna parella que  fins i tot ho ha pintat i han 
trigat més estona, però els hem deixat perquè hi estaven molt implicats. Potser el que ha 
xocat i ha revolucionat més el grup ha estat el massatge a l’espatlla. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques

Nom de l’activitat: Text instructiu

Durada de l’activitat: 1  hora 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? 
Yama (viure junts)                                                    Niyama (aspirar a créixer i millorar) 
Asana (integrar una bona postura)                       Pranayama (integrar la respiració)  
Pratyahara (aprendre a relaxar-nos)                    Dharana (potenciar l’atenció/concentració)

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 

C4 i C8

Objectius holístics 

1  –  2  –  3  –  4  –  6  –  7

Continguts lingüístics d’aprenentatge

Recordar els elements d’un text instructiu.
Crear una text instructiu. 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades

El símbol serà l’ull iogui.
Respiració, relaxació.
Treballem en parelles.
Lectura atenta. 

Organització de l’aula i material de suport:

Fitxes text instructiu.
Fulls en blanc (dos per grup)
Bolígraf pissarra
material alumnes: bolígraf, llapis.

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)
Seurem en parelles, però a diferència d’ahir que no treballàvem junts, avui treballarem 
plegats.
I és que avui farem un text instructiu.
Algú sap què és un text instructiu ? Exemples ? Què necessitem per fer textos instructius ? 
(verbs, connectors d’ordre, instruccions clares i precises…) creieu que hi ha alguna cosa 
més?
Relaxació i pesem què podem dibuixar.
Però abans seiem correctament, mans sobre les cames....
Respirem...
Obrim els ulls i fem rotacions cap a un costat, cap a l’altre de la cadira... rotacions amb les 
mans.
A cada parella els donaré dos fulls i un paquet com aquest. Dins de cada paquets hi ha 9 fitxes
iguals (si algú no en té 9 que ho digui) Les heu de tornar tal i com us les he donat. 
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Primer de tot hem de construir cada parella un objecte, alguna figura amb aquestes fitxes. (jo 
dibuixo un vaixell). De nou ha de ser top secret, ningú no pot veure la nostra construcció, 
perquè sinó perd gràcia. Treballem en parelles, per tant amb ella decidim què construïm. 
Un cop tinguem la figura cada parella ha d’escriure detalladament les instruccions de com 
construir aquesta figura. Com si fos un moble d’Ikea.
Un cop estigueu. Llegiu el que heu escrit i construïu de nou la figura, però seguint les 
instruccions. I després m’aviseu. 
(comprovem que estigui bé i canviem instruccions perquè construeixin la figura del company.
Entre ells comproven si és correcte o no) 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?) 

Activitat molt positiva. Els alumnes han seguit les instruccions correctament i s’han motivat a 
l’hora de construir la seva figura i la dels altres. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques

Nom de l’activitat: Examen

Durada de l’activitat: 1  hora 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? 
Yama (viure junts)                                                    Niyama (aspirar a créixer i millorar) 
Asana (integrar una bona postura)                       Pranayama (integrar la respiració)  
Pratyahara (aprendre a relaxar-nos)                    Dharana (potenciar l’atenció/concentració)

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 

C7

Objectius holístics 

1  –  4  –  6  –  7

Continguts lingüístics d’aprenentatge

Elaborar dues redaccions com a activitat 
final d’examen. 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades

Tècnica del cargol.
Respiració, relaxació, estiraments.
Massatge a la mà

Organització de l’aula i material de suport:

Taules individuals. 
Examen
Material alumnes:  Bolígraf, Corrector. Calaixos i resta net. Tot a la motxilla. 
Fulls blancs
Mig fulls blancs.
Bolígraf pissarra. 

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)
Taules en format examen.
Seiem. Relaxació. Recordem tot el que hem fet. Respiració. Massatge a la mà.
Repartim mig full i agafem aire, deixem anar l’aire seguin les línies del cargol. Agafem aire, 
deixem aire..... cada cop les línies poden ser més llargues. 
Ara us donaré l’examen. Llegiu atentament el que se us demana i penseu com se us valorarà..
Un cop acaben l’examen, els que ho fan abans, se’ls demana que en un altre mig full valorin el 
que s’ha fet al llarg de tots els dies. 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?) 
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Els alumnes que normalment escriuen sense problema, ho han fet com sempre, potser parant 
més atenció al què escrivien. Els alumnes que els costa més escriure m’he trobat que la 
majoria ha escrit i el resultat ha estat força positiu, però si que és cert que hi ha hagut un petit
grup, que ha participat molt bé a classe, però que a l’examen ha escrit la meitat del que se’ls 
demanava. 
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