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The very hungry caterpillar  

 

    
The very hungry caterpillar (Eric Carle) 

 
Objectius  
• Crear un bon clima d’aula i de respecte envers l’altre, així com la millora de l’autoimatge, 

base per permetre la confiança per l’adquisició de llengües addicionals.  
• Desenvolupar habilitats per potenciar l’atenció i la concentració per a l’aprenentatge. 
• Desenvolupar habilitats per adquirir més memòria lingüística de llarg termini. 

Descripció de la proposta  
En el marc de la programació general basada en els contes com a centre d’interès, en 
arribar la primavera, es proposa aquest conte, tot relacionant el producte final amb la 
setmana verda que se celebra a l’escola del 19 al 23 de març (amb un acte inicial família-
escola el 17/3), introduint  els temes de la natura i el menjar saludable (CLIL-AICLE). 
  
Aspectes didàctics i metodològics  
En aquesta proposta es treballa amb un grup reduït, entre 12 i 15 alumnes. Normalment es 
treballa ajuntant les dues classes de primer i dividint el gran grup, barrejat en tres grups, que 
van rotant tres dies a la setmana amb tres especialistes d’anglès, de les quals una enfoca la 
part més “gramatical” i inicia la competència escrita, la segona posa l’enfocament a la part 
TIC/TAC i la tercera a la part oral. Aquesta seqüència didàctica està relacionada amb la part 
oral.  
Avaluació: avaluació continuada, amb graelles d’observació per part de la mestra, fent incís 
sobre els ítems d’actitud, participació i ús de la llengua. Autoavaluació per part dels alumnes 
amb gomets per avaluar com s’han sentit i si han participat. 
 
Recursos emprats  
Capsa amb dins el conte “The very hungry caterpillar” de Eric Carle i un titella. 
Flashcards fruita. 
Projector, ordinador amb connexió a Internet. 
Flashcards 4 fases del cicle de la vida de la papallona: egg, butterfly, chrysalis, caterpillar 
(imatge/paraula). 
Un globus, un retolador permanent. 
 
Flashcards amb les fases de la vida de la papallona. Post-it amb dibuixos de les diferents 
fases. 
Pòsters amb les 4 fases (mida DIN A3), fitxes amb el cicle de la vida de la papallona per 
completar. 
 
Flashcards amb les fases de la vida de la papallona, joguines de menjar de plàstic o fusta, 
per classificar aliments, flashcards de les fruites que apareixen al conte. 
Projector, ordinador amb connexió a internet.  
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Materials per realitzar murals: tisores, pega, papers, imatges de menjar, imatges de les 
fases de la vida de la papallona. 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
Capacitats Educació Infantil 
• Conèixer i dominar del seu cos, en el moviment i la coordinació 
• Tenir seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i 

dels altres. 
• Progressar en la comunicació i expressió 
Competències 1r cicle primària 
• Dimensió comunicació oral: C1, C2 
• Dimensió literària: C10, C11 
• Dimensió plurilingüe: C12  
Continguts lingüístics d’aprenentatge:  
- Estratègies de comprensió oral Estratègies d’interacció oral  
- Elements no verbals de la comunicació  
- Memorització de vocabulari en veu alta 
- Contingut CLIL (cicle de la vida de la papallona) 
- Iniciació a la lectura en veu alta 
- Iniciació a l’escriptura de paraules 
- Incorporació de nou lèxic  
- Estratègies plurilingües  
Els continguts lingüístics principals treballats fan referència a la part oral, amb l’objectiu de 
proposar activitats que ajudin l’alumnat a iniciar-se a parlar en llengua anglesa, mitjançant el 
conte, la cançó, el joc i l’ús del cos.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Educació Infantil i 1r cicle de primària 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
De forma transversal, es treballen continguts CLIL de ciència (el cicle de la vida de la 
papallona) i el menjar saludable (en el marc de la setmana verda). 
 
Documents adjunts 

• Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula 
• Base d’orientació de la seqüència didàctica 
• Ioga educatiu moments d’aula (fotos) 
• Vídeos d’aula: 

- Respirem junts 
- Ballon slowly 
- Ballon quickly 
- Good morning 

 
Autoria  
Silvia Salsini, mestra d’educació infantil i anglès. Escola Rius i Taulet, Barcelona. Curs 2018-
2019 


