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I love L’Hospitalet 
 

 

 

(Fotografia realitzada per Mònica Bori Sanz) 

Objectius  

 

● Aprendre el vocabulari i estructures lingüístiques relacionades amb les botigues.  

● Identificar i escriure què ens agrada de la nostra ciutat. 

● Expressar oralment què ens agrada i desagrada de la nostra ciutat. 

● Elaborar un pòster col·lectiu amb les propostes de tots el companys i companyes. 

● Utilitzar tècniques holístiques del ioga educatiu per facilitar l’aprenentatge de la llengua 

estrangera.  

 

Descripció de la proposta  

 

Els alumnes de 5è de primària aprendran els vocabulari i les estructures gramaticals 

relacionades amb les botigues i la ciutat, utilitzant diferents tècniques del ioga educatiu. 

Identificaran allò que els agrada de la seva ciutat i ho discutiran amb un company o companya. 

Al final de la seqüència didàctica, elaboraran un pòster de cors sobre allò que els agrada per 

participar en un concurs de les Festes de Primavera de la ciutat. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Aquesta proposta didàctica es desenvolupa en 4 sessions de 45 minuts amb mig grup 

d’alumnes. S’integra el treball lingüístic amb diferents tècniques holístiques per fomentar la 

concentració i atenció, la memorització, l’adquisició de nou vocabulari i estructures lingüístiques. 

A través de diferents dinàmiques i activitats es posa èmfasi en la memorització del vocabulari i 

les estructures gramaticals, primer oralment i després a nivell escrit.   

Sessió 1: respiracions, rotacions i activitat de paraula-gest. 

Sessió 2: respiracions en forma de cargol, dibuixem el cargol, escrivim al paper i “magic board” 

Sessió 3: postura del guerrer, conversa sobre què m’agrada d’Hospitalet i ho escrivim al cor en 

parella. 

Sessió 4: elaborem el pòster entre tots i expliquem què hem escrit al nostre cor als 

companys/es. 
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Recursos emprats  

 

Els materials utilitzats són flashcards (disponibles a https://es.liveworksheets.com/) sobre les 

botigues i una fitxa sobre el mateix tema. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Continguts: les botigues i els llocs de la meva ciutat. 

Dimensió comunicació oral: C1, C2 

Dimensió comprensió lectora: C4 

Dimensió expressió escrita: C7, C8, C9 

Dimensió actitudinal, plurilingüe i intercultural: C12 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

A alumnes de cinquè de Primària. És una proposta oberta i col·laborativa per tal que tots els 

nens i nenes puguin desenvolupar les seves potencialitats al màxim, de manera que potencia la 

inclusió. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Llengua anglesa, educació artística. 

 

Documents adjunts 

 

Per al professor: Base d’orientació de la seqüència didàctica i flashcards sobre les botigues.  

Per als alumnes: Fitxa sobre les botigues. 

 

Autoria 

 

Mònica Bori Sanz, mestra d’anglès de l’escola Patufet Sant Jordi Francesc Batallé i Aragonés 

de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 


