
Winter: the little snowman

Objectius
• Fomentar  l’escolta  activa  en  llengua  anglesa  per  potenciar  l’atenció  i  la  concentració  i

l’aprenentatge.
• Estimular la participació i  el  interès per una nova llengua i  alhora propiciar  la interacció

constructiva i respectuosa a l’aula.
• Familiaritzar-se amb els  sons i  el  nou vocabulari  relatiu  a la  unitat  didàctica “winter”per

desenvolupar la memòria lingüística a llarg termini.
• Propiciar l’adquisició de confiança i millora de l’autoimatge en l’adquisició de llengües 

addicionals

Descripció de la proposta 
Treball de l’hivern de forma globalitzada amb la tutora, amb la presentació del conte “My nose”
(Ed. Combel), com a punt de partida. Treball de la cançó  “I’m a little snowman”, a nivell de
vocabulari i fonètic. Introducció, repàs i consolidació dels continguts relatius a les parts de la
cara,  algunes  parts  del  cos,  elements del  hivern,  colors  i  emocions,  així  com de verbs de
classroom management.      

Aspectes didàctics i metodològics 
S’ha treballat  amb el grup classe de 25 alumnes a cada sessió, tot i  que seria més adient
treballar amb un desdoblament de mig grup per tal de fomentar la part lingüística.
Es  treballa  amb  una  metodologia  globalitzada,  que  integra  tècniques  holístiques,  així  com
tocant els diferents tipus d’intel·ligències múltiples, intentant treballar amb el cos i la veu en
totes les sessions.

Recursos emprats 
Espai per fer rotllana. Taules i cadires (opcionals), conte “My nose” (ed. Combel), conte “Wash,
wash, wash” (ed. Oxford). 
Ordinador  amb  projector  i  pantalla,  recursos  digitals:  cançó  “I  am  a  little  snowman”:
https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k; 
joc online:  https://www.cbc.ca/kidscbc2/games/build-your-snowman
Material fungible: pintures facials infantils, paper de mural, llapis, gomes, ceres de colors, tires
de paper de color, retoladors, celo, blue-tack, tisores, papers amb l’esquema del floc de neu per
a retallar.

Continguts, capacitats, competències i processos que es treballen de forma destacada: 
1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma:
- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot ado-

nant-se de les seves possibilitats.
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- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positi-
va d’ell mateix i dels altres.

- Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i
eficàcia.

2. Aprendre a pensar i comunicar:
- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de co-

municació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa:
- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte

i participar, gradualment, en activitats socials i culturals,
4. Aprendre a conviure i habitar el món: 
- Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia

personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Es  treballa  la  dimensió  oral  de  la  comunicació  i  els  llenguatges  oral,  plàstic,  musical  i  un
introducció al llenguatge escrit globalitzat amb visualització i còpia de paraules conegudes.

Continguts lingüístics:
Familiarització amb els sons. Ampliació de vocabulari.
Parts of the face: eyes, ears, nose, mouth; parts of the body: body, hair, legs, arms; Snowman:
hat, scarf, buttons; food: apple, orange, banana, potato, carrot; colours and numbers; little, big;
feelings: happy, sad, angry, tired; snowflake, scissors, cut, fold, open, circle, copy, write, stick,
stand up, sit down, cross your legs, fold your arms, listen, repeat.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnes de P5

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Treball  globalitzat  que  engloba  les  tres  grans  àrees  d’aprenentatge  a  l’Educació  Infantil:
coneixement d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges.
Com a producte final es proposa una tasca que s’emmarca en les jornades de portes obertes
que ofereix l’escola.

Documents adjunts
- Base d’orientació  de la  seqüència  didàctica  -  Orientacions  per  a  la  dinamització  de

l’activitat a l’aula
- Compartim moments d’aula
- Vídeo Winter
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