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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 

Títol: I love Hospitalet 

Llengua: Anglesa 

Curs: Quart de Primària 

Centre: Patufet Sant Jordi 

Persona docent: Mònica Bori Sanz 

Objectius holístics d’aprenentatge Competències bàsiques i dimensions 
de l’àmbit lingüístic (annex)* 

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. ☒ 

Dimensió comunicació oral 

C1, C2 

Dimensió comprensió lectora 

C4 

Dimensió expressió escrita 

C7,C8, C9 

Dimensió literària 

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...).  
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Context significatiu 

Aviat se celebraran les festes de la Primavera de la nostra ciutat, l’Hospitalet. 
L’ajuntament ha organitzat un concurs de pòsters sobre la nostra ciutat a les escoles i hi 
volem participar. També volen promoure la diversitat cultural de la ciutat i la riquesa 
lingüística, on hi podem destacar l’anglès com a llengua de comunicació. 

 

Tasca comunicativa (Producte final) 

Un poster col.lectiu sobre allò què ens agrada de la nostra ciutat (que participarà en el 
concurs organitzat per l’ajuntament). 

 

Gènere o gèneres textuals que es treballen en les diferents tasques 

Text descriptiu 

Diàleg 

Conversa en petit grup 

 

Projecció fora de l’aula 

El nostre pòster participarà en el concurs de pòsters de totes les escoles de la ciutat per 
les festes de la primavera. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Nom de l’activitat:  Respiracions, rotacions i dir el paraula amb el gest (vocabulari de 
les botigues) 
 
Durada de l’activitat: 20 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...)                                                                      
C1- C2- C4- C12 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen)  

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

Continguts lingüístics 
d’aprenentatge 
Estratègies de comprensió oral 
Aspectes sociolingüístics i culturals 
bàsics 
Estratègies d’interacció oral 
Elements no verbals de la comunicació 
Lectura en veu alta 
Lèxic i semàntica 
Estratègies plurilingües 
 

Tècniques de ioga educatiu utilitzades 
 
Bona postura (Asana) 
Respiració(Pranayama) 

Organització de l’aula i material de suport: 
Flashcards amb el vocabulari 
Pissarra 
Tot el grup 
 
Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Introduiré el vocabulari de les botigues i abans els faré fer unes rotacions i 
respiracions. Això és el que diré en anglès: 
 
Good morning! 
Sit down on your chair with your feet on the floor, your back straight. 
Turn your shoulders to the front (1, 2, 3, 4) 
Turn your shoulders to the back (1, 2, 3, 4) 
Now put your hands on you lap and breath in and stretch your arms up to the sky, your 
chin down. Then, breath out and bring your hands slowly back to your lap. (3 times) 
 
I am going to show you shops that we can find in our city, also in Hospitalet:  
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In my town, there is a  bookshop/ butchers/bakers/ supermarket/ clothes shop/ 
petshop/ etc. ( and we make a different gesture for every shop). 
Can you repeat? 
 
Can I have a volunteer now? Can you place this word under the correct picture? (Very 
good!) Can you say the sentence and make the gesture? (well done!!!) Can everybody 
repeat? 
( I take different volunteers) Thank-you! Excellent! 
 
 
Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
 
M’he sentit molt bé amb les respiracions i rotacions inicials , ja que ha baixat el to i els 
nens s’han concentrat. M’ha semblat original presentar el vocabulari així i he notat 
que a ells els ha agradat també fer els gestos i els ajudava a recordar les paraules.  
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 
Nom de l’activitat: Cargols i Escriure paraules a l’esquena (Magic board) 
 
Durada de l’activitat: 20 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...)                                                                      
 
C7- C8- C9- C12 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

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

Continguts lingüístics 
d’aprenentatge 
 
Lèxic i semàntica 
Element morfosintàctics bàsics 
Ortografia de paraules conegudes i 
d’ús freqüent 
Estratègies plurilíngües 
 

Tècniques de ioga educatiu utilitzades 
 
Respiració (Pranayama) 
Atenció i concentració (Dharana) 
Bona postura (Asana) 

Organització de l’aula i material de suport: 
Flashcards de la imatge i el vocabulari treballat 
Full d’exercicis 
Paper en blanc i llapis 
Pissarra i guix 
Tot el grup 
 
Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Escriuran el vocabulari de les botigues en uns exercicis, però abans faran unes 
respiracions mirant la forma del cargol,  estirant el braç i fent la forma del cargol i 
finalment uns dibuixos d’un cargol amb la mà dreta i mà esquerra sobre el paper.  A 
mesura que vagin acabant d’escriure, en parelles escriuran una de les paraules a 
l’esquena del company (havent-li fet un massatge prèviament) i el company l’haurà 
d’endevinar i pronunciar correctament. Tindran les flashcards del vocabulari a la 
pissarra. Això és el que diré en anglès: 
 
(I will draw the snail shell on the blackboard with a point in the center)  
Look at the snail and breath in the center, breath out following the shell (three times). 
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Now, stretch your arm and point with your finger at the center of the snail, breath in at 
the center and breath out moving your arm following the shape of the snail (three 
times). 
Now, take your pencil and draw a snail on the paper first with your right hand and then 
with your left hand. 
When you finish drawing the snails with both hands, complete the exercises on the 
worksheet. 
 
When you finish with the exercises and they are corrected by me, then in pairs you will 
do the magic board activity. Please, can I have one volunteer to help me?  I will show 
you. The first person in the pair will give a massage on the back to the other and then 
he/she will write with the finger in capital letters (by letter by letter) one of the words on 
the blackboard and the second person has to guess. Like this ( I will model it with a 
student). First, we give a massage and then we write. What is it? (And the student has 
to guess). And then you change and the other person gives the massage and writes 
the word. 
 
Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
Ha anat molt bé i jo m’he sentit a gust i còmode. Per una banda, l’activitat 
introductòria de fer els cargols els ha relaxat ajudat a concentrat. Per altra banda, 
acabar la classe escrivint a l’esquena també els agrada mols i acaben molt tranquils, 
crea complicitats i crea un bon ambient mentre aprenen el vocabulari. És una activitat 
que utilitzo molt per acabar la classe, de vegades de manera improvisada.   
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 

Nom de l’activitat: L’arquer i Mural amb els cors i paraules boniques sobre 
l’Hospitalet 
 
Durada de l’activitat: 45 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...)                                                                      
C7 -C8 -C9 -C12 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen)  
 

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

Continguts lingüístics 
d’aprenentatge 
Element fonètics i prosòdics 
Lèxic i semàntica 
Elements morfosintàctics bàsics 
Estratègies per a l’expressió escrita: 
planificació, producció i revisió. 
Organització del text: adequació, 
coherència, cohesió 
Aspectes sociolingüístics i culturals 
bàsics 
 

Tècniques de ioga educatiu utilitzades 
 
Asana (postura de l’arquer) 
Yama (viure junts) 
Niyama (eliminar pensaments negatius 
 

Organització de l’aula i material de suport: 
 
Paper de colors amb els cors, tisores i paper d’embalar. 
Retoladors de colors, llapis, goma i paper d’esborrany. 
Pissarra, guix i flashcards. 
Mig grup 
 
Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Els explico que s’han de concentrar i pensar quines coses i llocs els agraden 
d’Hospitalet amb l’objectiu de fer el mural per les festes de la Primavera. Primer fem la 
postura del guerrer. Després individualment pensen 4 coses positives que el 
suggereix el nom de la seva ciutat  (els dono algunes idees). En parelles, de les 8 
paraules en trien 4. I les escriuen al cor.  Després cadascú pensa dos llocs 
d’Hospitalet que li  agraden molt seguint l’estructura de la pissarra (introduïda 
prèviament). Decoren, dobleguen i retallen els cors, que ja estan llestos per fer el 
mural. 
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Això és el que dic en anglès:  
Now we need a lot of concentration to think nice things and places that we like in 
Hospitalet. So we are going to do an Asana. Please stand up in silence, make a step 
with your right foot to the front and a move a bit you left feet like this, stretch your right 
arm as if you were holding an arch, and with your left arm do like this and breath in, 
and breath out like that. One more time. Very good. Another time. Let’s do it with the 
left leg now. ( I repeat the same with the other side) 
Please sit down and write on a paper 4 things that you like a lot about Hospitalet (such 
as your family, your friends, your favourite sport or hobby, etc).  Please do not write 
places.  When you finish, look at your partner’s words and decide in every pair 4 four 
words that you like the most out of the 8 words. Write these words at the sides of the 
heart. 
Then, choose two favourite places in Hospitalet and write down a sentence like this on 
the blackboard in the centre of your heart: In Hospitalet there is a ... and ... 
When you finish cut and fold the heart and write “I love Hospitalet” on the cover and 
your name, like this. 
Finally, you can decorate the heart and make some little drawings if you have time. 
 
Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
M’he sentit molt bé ensenyant-los la postura de l’arquer, malgrat era la primera 
vegada que feia una postura amb ells. He notat que els ha agradat a ells també fer-la, 
reien. Ha estat positiu fer-la en mig grup perquè tenien més espai per moure’s.  
Crec que ha estat bonic que pensessin coses i llocs que els agraden de la seva ciutat. 
Alguns les deien ràpidament i a altres els costava trobar-les  o fins i tot deien que no 
els agradava la contaminació.  Crec que ha estat molt positiu escriure en anglès amb 
aquest esperit de buscar allò bo i que ens fa sentir bé. A més, ho han pogut compartir 
amb la seva parella i posar-se d’acord en quines coses els agradaven més. Jo he 
sortit satisfeta de la classe i crec que ells també. 
 

 

 


