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Objectius 
• Prendre consciència del procés d’escriptura i del que volem comunicar

• Conèixer i produir textos descriptius, instructius i argumentatius

• Enriquir i estructurar els textos a partir del treball de llengua (adjectivació, connectors, 
ús del condicional)

• Ser capaços de realitzar una prova de competències bàsiques amb èxit

• Integrar les tècniques holístiques amb l’aprenentatge de la llengua

• Avaluar la competència escrita de l’alumnat fent un simulacre de la prova de 
competències bàsiques

Descripció de la proposta 
Aconseguir que l’alumnat sigui conscient del seu aprenentatge en relació a l’expressió escrita
per poder millorar els seus textos és l’objectiu principal d’aquesta proposta. Per aquest motiu,  a
l’aula, es fa un treball d’aprenentatge de la llengua anglesa incorporant tècniques holístiques.
Es treballen els gèneres textuals de la descripció, l’argumentació i la instrucció. 

Aspectes didàctics i metodològics 
A  l’aula  s’integra  el  treball  lingüístic  amb  diverses  tècniques  holístiques  per  fomentar  la
concentració, la memorització, l’adquisició i ampliació de vocabulari, l’apropiació d’estructures
lingüístiques i l’estructura de diversos tipus de textos (descriptius, instructius i argumentatius). 
Els  alumnes  guiats  pel  docent  treballen  de  manera  individual  i  grupal,  guiats  per  la  seva
professora. En tot moment tenen un paper actiu i reflexiu en relació a l’escriptura i a la gestió
dels seus aprenentatges.  
A través de diverses activitats i dinàmiques d’aula l’alumne treballa diferents vessants de la
llengua amb per tal de millorar la part escrita. Hi ha alumnes que sovint deixen els exàmens en
blanc o escriu poques línies i amb aquestes activitats es veu més capaç d’escriure. Els alumnes
amb més facilitats a l’hora d’escriure, enriqueixen els seus escrits i els estructuren millor.
L’activitat es desenvolupa en 6 sessions: L’adjectiu;  Ens connectem; Els condicional;  El text
descriptiu; El text instructiu i Ens examinem .
L’objectiu de les dues primeres sessions és aconseguir que l’alumnat, de manera individual  i
en grup,  interioritzi  adjectius i  connectors que normalment no utilitza.  La 3a sessió vol que
l’alumnat  tingui  consciència  de  l’estructura  del  condicional  de  manera  lúdica  per  tal  que
l’introdueixi a les seves composicions. A la 4a sessió es treballa el text descriptiu a partir del
dibuix i del joc, mentre que a la 5a la redacció d’un un text instructiu; tot el conjunt d’activitats
estan destinades a avaluar competència escrita de l’alumnat, fent un simulacre de la prova de
competències bàsiques (vegeu document d’Orientacions per a la dinamització de l’activitat a
l’aula).
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Recursos emprats 
• Llistat  adjectius  projectat  a  la  pissarra :  https://www.paperrater.com/page/lists-of-

adjectives
• Fitxes per al text instructiu (fetes amb cartolines. Paquets de 10 fitxes rectangulars d’un

centímetre d’amplada de diferent llargades i colors. Cada pack ha de ser igual per a
cada grup.

• Proves  de  competències  bàsiques:
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-
eso/2018/

• http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_
avaluacio_eso_2018/4ESO-ANGLES2018.pdf

• Vídeo de l’experiència a l’aula: https://www.youtube.com/watch?v=PKoVYnJOE4s

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts

• Adjectius, condicionals, connectors

• Text descriptiu, instructiu i argumentatiu
Competències
Àmbit lingüístic
Dimensió expressió escrita: C7 Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els 
elements de la situació comunicativa; C8 Produir textos escrits de diferents tipologies i formats 
aplicant estratègies de textualització i C9 Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit 
comunicatiu amb l’ajut de suports.
Àmbit personal i social
Dimensió autoconeixement: C1 Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de
creixement personal.
Dimensió  aprendre  a  aprendre:  C2  Conèixer  i  posar  en  pràctica  estratègies  i  hàbits  que
intervenen en el propi aprenentatge; C3 Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar
els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida.
Dimensió participació: C 4 Participar en l’aula de manera reflexiva i responsable.

Documents adjunts
• Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula

• Rubric composition

• Base d’orientació de la S.D

• Comentari CB

Alumnat a qui s’adreça especialment 
L’activitat  ha  estat  dissenyada  per  a  treballar  les  competències  d’anglès  a  4t  d’ESO  però
aquesta activitat es pot adaptar i treballar a qualsevol curs de llengua de primària i secundària.

Autoria
Margarida Sánchez Casellas, professora de llengua anglesa. Projecte realitzat a l’Institut Joan 
Fuster de Barcelona amb els alumnes de 4t d’ESO.
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