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We are sport experts! 

 
 

Alumnes units per una tira de roba,  

preparats per desplaçar-se junts durant el joc “GO/PLAY/DO corners!”. 

      

Objectius  

 Crear un clima d’aula afavoridor dels aprenentatges i propiciar la interacció constructiva 

i respectuosa dins l’aula 

 Incrementar l’aprenentatge autònom i responsable de l’alumnat i desenvolupar habilitats 

d’autoregulació emocional i cognitiva 

 Desenvolupar habilitats per potenciar l’atenció i la concentració per a l’aprenentatge. 

 Preparar l’alumnat per fer una presentació oral sobre un esport que els agradi (davant 

de dos grups classe diferents) propiciant l’adquisició de confiança i la millora de 

l’autoimatge en l’adquisició de llengües addicionals. 

 Posar a l’abast de l’alumnat el llenguatge i les funcions lingüístiques que necessiten per 

a la presentació, tot  desenvolupant habilitats per adquirir més memòria a llarg termini. 

 Millorar la seva pronunciació i entonació mitjançant la pràctica en grup i en veu alta. 

 

Descripció de la proposta  

We are sport experts és una seqüència didàctica sobre l’esport, en llengua anglesa, adreçada a 

alumnat de 1r d’ESO. Integra l’aprenentatge de la llengua i metodologies holístiques. Aquesta 

integració és molt adequada per a grups heterogenis, complexes i amb pocs hàbits d’estudi i de 

comportament. Permet incrementar l’aprenentatge de l’alumnat i generar un bon clima d’aula 

que afavoreix els aprenentatges. També aconseguim que l’alumnat gaudeixi dels 

aprenentatges i no s’obsessionin amb la nota final de la matèria. 

L’aplicació d’aquesta proposta requereix d’un cert espai a l’aula o fora de l’aula perquè 

l’alumnat pugui moure’s, jugar, relaxar-se i crear en grup. El fet d’haver portat a classe 

equipament esportiu (“realia” o altres equivalents) fomenta la seva curiositat i crea l’oportunitat 

per parlar d’esports menys coneguts o practicats. Fer una presentació oral davant d’altres 

companys i companyes és un repte motivador també.  
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(*) Aquesta proposta va ser experimentada per primer cop durant el confinament i es va adaptar al format virtual per 

tal que l’alumnat . Alguns dels materials que trobareu a la proposta són feines que van fer des de casa.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Recursos emprats  

 Web de Kahoot (Quiz creat per Sara Di Giovannantonio)  

https://create.kahoot.it/v2/details/85f1971a-4ff3-4fd2-a91f-279de4050701 

 Web de Youtube (pels àudios associats a cada esport.  

 Text visualització (escrit per Sara Di Giovannantonio) 

 Tires de tela 

 Cartolines i colors 

 Flashcards amb imatges de les pistes d’esport 

 Textos de Wikipedia 

 Gravadora (mòbil) 

*Les veus de les gravacions són dels alumnes i alumnes de primer i quart d’ESO de l’Institut d’Educació Secundària 

Josep Comas i Solà, al barri de la Trinitat Vella de Barcelona. ) 
      

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Dimensió comunicació oral: C1 – Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida 

quotidiana dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic; C2 – Planificar i produir textos 

orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 

Dimensió comprensió lectora: C4 - Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i 

interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i de l’àmbit acadèmic. 

Dimensió expressió escrita: C7 – Planificar textos escrits de tipologia diversa, utilitzant les 

elements de la situació comunicativa. C8 – Produir textos escrits de diferents tipologies i 

formats, aplicant estratègies de textualització. 

Dimensió actitudinal, plurilingües i intercultural: utilització del llenguatge no verbal; respecte 

envers les altres maneres de veure el món; valoració positiva de la diversitat lingüística i 

cultural com a benefici col·lectiu i propi. 

 

Continguts lingüístics d’aprenentatge 

• The use of -ing verbs to talk about sports 

• Verb-noun collocations 

• Sport and sport equipment vocabulary 

• Abstracts nouns to describe sportspeople’s qualities 

• Sport-related verbs, adjectives and nouns 

• Vocabulary of sport venues  

• Question structure revision 

 

https://create.kahoot.it/v2/details/85f1971a-4ff3-4fd2-a91f-279de4050701
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat de 1r d’ESO. Algunes activitats, sobretot les finals, es poden fer amb l’alumnat de 4t, 

que pot avaluar la feina produïda pels companys i companyes. Depenent del nivell de fluïdesa i 

complexitat que s’espera de l’alumnat en la presentació oral, també és adaptable a 2n i 3r 

d’ESO. 

 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Es pot treballar aquesta activitat en coordinació amb els docents d’Educació Física i programar 

algunes activitats a l’aire lliure, fent esport i practicant l’anglès.  

 

Documents adjunts 

 

Documents per al professorat: 

 Document per al professorat- Guia didàctica (més detallada per les sessions 4 i 5) 

 Orientacions per a la dinamització 

 Ear activation  

 Eyes activation and concentration 

 Mostres àudios d’alumnat (1r ESO i 4t ESO)  

Els àudios sobre l’esport es poden trobar a la web: www.youtube.com 

 

Documents per a l’alumnat: 

 Document per a l'alumnat 

 

 

Autoria 

Sara Di Giovannantonio, professora de llengua anglesa a secundària . 

 

http://www.youtube.com/

