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Guess who is who 
 

 

 

(Fotografia realitzada per Mònica Bori Sanz) 

Objectius  

 

● Revisar el vocabulari i estructures lingüístiques sobre la descripció física de persones. 

● Identificar les diferents parts de la frase amb l’ajuda de diferents postures.. 

● Escriure la descripció física d’un company de la classe. 

● Descriure oralment a una companya o company de la classe. 

● Comprendre una descripció oral o escrita referent a company/a de la classe. 

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

estrangera.  

 

Descripció de la proposta  

 

Els alumnes de 5è de primària revisaran el vocabulari i les estructures gramaticals relacionades 

amb la descripció física, utilitzant diferents tècniques del ioga educatiu. Jugaran al joc 

d’endevinar a quin company de la classe descriuen oralment. Al final de la seqüència didàctica, 

elaboraran un joc cartes “Who is who” sobre els nens i nenes de la classe per emportar-se a 

casa i jugar amb la seva família. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Aquesta proposta didàctica es desenvolupa en 5 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: activem el nostre cos i activitat de paraula-gest. 

Sessió 2: fem gimnàstica gramatical. 

Sessió 3: visualitzem una tempesta i escrivim la descripció d’una persona de la classe (sense 

que ningú ho vegi).. 

Sessió 4: juguem a endevinar a qui fan referència les descripcions fetes en la sessió 3. 

Sessió 5: elaborem les nostres targetes del joc Who is Who (retallant i enganxant) i el 

practiquem en petit grup. 



 

 

                 

 

 

 

 Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

 

 

Recursos emprats  

 

Els materials utilitzats són flashcards (disponibles a https://www.mes-english.com/) sobre la 

descripció física i la infografia sobre gimnàstica gramatical (disponible a 

https://www.charivarialecole.fr/archives/11279) 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Continguts: la descripció física de persones. 

Dimensió comunicació oral: C1, C2, C3 

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, educació física. 

 

Documents adjunts 

 

Per al professor: Base d’orientació de la seqüència didàctica i flashcards de descripció física. 

Per als alumnes: infografia Grammar Gym. 

 

Autoria 

 

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

de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 

https://www.mes-english.com/

