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Tell a story 
 

 
Objectius  

● Treballar la llengua anglesa des del vessant col·laboratiu 
● Posar en contacte diferents etapes educatives (primària i secundària) per a realitzar 

activitats conjuntes 
● Realitzar activitats que permetin sortir de l’aula 
● Col·laborar amb centres i instituts de la mateixa zona d’adscripció 

 
Descripció de la proposta  
Activitat que posa en contacte alumnat de primària i de secundària per construir una història 
que s’adequa a l’edat de cada etapa que intervé. 
L’alumnat de primària inventa uns personatges amb les corresponents descripcions sobre 
aspecte físic i l’alumnat de secundària inventa una història on els protagonistes són aquests 
personatges. L’aspecte col·laboratiu entre etapes educatives diferents és totalment present, 
juntament amb la coordinació entre el professorat de la mateixa zona d’adscripció. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
Es tria el grup que realitzarà l’activitat en cada una de les escoles i institut. Es donen unes 
consignes acordades (tipus de personatge, descripció, nombre de personatges per escola, 
tipus d’història, llargària, etc.), s’acorden dates de posada en comú i entrega de feines, 
s’acorden dates de visita entre els diferents centres per compartir el treball realitzat (visita a les 
escoles i lectura del conte), s’acorda trobada general per donar a conèixer l’activitat a la 
Comunitat educativa. 
 
Recursos emprats  

• Treball en xarxa (drive) 
• Material propi d’escola 
• Instruments d’enregistrament. 
• Disfresses. 

 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
Continguts   

- La descripció 
- El conte 
- L’estructura del conte 
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- El diàleg 
- El treball cooperatiu 
- El treball col·laboratiu entre diferents edats 

 
Competències que es treballen  
En aquesta activitat s’engloben diverses competències perquè l’alumnat ha de ser capaç 
d’elaborar descripcions i/o històries per tal de comunicar a un públic concret allò que volen. 
L’alumnat de secundaria, a la vegada,  té un destinatari concret a qui ha d’adreçar l’obra teatral 
en què es converteix el conte. Per tant, han de ser capaços d’adequar el nivell lingüístic 
d’anglès a l’alumnat de primària. 
 
Competència comunicativa  

Àmbit lingüístic (Llengües estrangeres): Bloc comunicació oral; Bloc comprensió lectora; 
Bloc expressió escrita; Educació literària i Comú plurilingüisme i interculturalitat  

 
Competència audiovisual  

Àmbit artístic - Visual i plàstica: Interpretació i producció; Imaginació i creativitat 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Activitat adreçada a l’alumnat de 3r o 4t de primària en col·laboració amb l’alumnat de 3r o 4t 
d’ESO. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
Activitat interdisciplinària ja que es treballa des de l’àrea de llengua anglesa i l’àrea de plàstica. 
Els alumnes de primària aprenen a treballar en equip per realitzar les descripcions i els 
dibuixos. Així mateix, els alumnes de secundària col·laboren amb alumnes de franja diferent a 
la seva i es creen relacions interetapa molt profitoses. Els alumnes tenen la oportunitat de 
demostrar allò que saben i d’ensenyar-ho a altres, la qual cosa fa que la seva autoestima millori 
notablement.  
 
Documents adjunts   

- Mostra  d’algun personatge fet per l’alumnat de primària 
- Fragment de la història fet per l’alumnat de primària 
- Writers’ toolkit  
- Orientacions per a la dinamització a l’aula 
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