Which is the best planet?

Objectius
•
•
•
•
•

Interpretar i adaptar la informació presentada a l’aula sobre els planetes.
Presentar oralment i per escrit un planeta del nostre sistema solar.
Consolidar l'aprenentatge de "large numbers" i "comparatives & superlatives".
Utilitzar la llengua anglesa per a comunicar informació significativa i participar
en un concurs.
Manifestar curiositat i motivació per l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Descripció de la proposta
En aquesta unitat didàctica es treballa la comprensió i l’expressió dels trets
característics principals dels planetes del nostre sistema solar. Els alumnes reben
informació mitjançant un PowerPoint i un document sobre les estructures bàsiques que
poden emprar per a realitzar la descripció d’un planeta. Després de visualitzar mostres
de les exposicions orals dels alumnes de promocions anteriors al Bloc d’anglès, han
de presentar el seu planeta de forma escrita i oral. A l’ultima sessió, els alumnes
hauran de triar el "millor planeta del nostre sistema solar" valorant la seva actuació.
Aspectes didàctics i metodològics
La temporització és de dues sessions d'una hora, en classes de mig grup (12-13
alumnes). Amb aquest agrupament, el mestre pot destinar més temps a la correcció
des textos escrits i de les produccions orals dels alumnes. El mestre ha de deixar ben
clar abans de cada votació que l’objectiu és trobar l’alumne que millor ha explicat el
seu planeta i que no s’han de deixar influir per altres aspectes a l’hora de decidir.
El mestre presenta el PowerPoint amb les estructures bàsiques i visualitzem unes
mostres de descripcions de planetes elaborades pels alumnes de cursos anteriors.
Cada alumne agafa un paperet amb el nom del planeta que li havia tocat i les dades
del document, i prepara la seva exposició. El mestre, mentrestant, va resolent dubtes
de pronúncia i ajuda els alumnes a l’elaboració del text. Al final de la sessió es
corregeixen els textos escrits, es pengen al bloc les mostres de descripcions de
planetes d’altres anys perquè els alumnes les puguin consultar i se’ls diu que ho han
de portar preparat de memòria per a la propera sessió.
A la sessió següent, es posen tots els noms del planetes en un pot i es fa el sorteig del
“Play-off” final amb els aparellaments de les exposicions sobre els planetes. Els
alumnes fan l’exposició per parelles i s’enregistren en vídeo. Al final de cada ronda, els
alumnes ensenyen una targeta (blue/red) i donen els seus motius sobre qui pensen
que ha fet millor l’exposició. En acabar el concurs, els tres millors planetes tornen a fer
la seva exposició davant dels seus companys.
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L'avaluació de l’activitat es fa mitjançant la visualització dels vídeos enregistrats i el
lliurament de les redaccions que inclouen el text escrit de les exposicions de cada
alumne.
Recursos emprats
Vídeos 2013: http://blocs.xtec.cat/anglesceipsplai/2013/02/09/oral-expression-which-isthe-best-planet-6th-grade/
Vídeos 2012: http://blocs.xtec.cat/anglesceipsplai/2012/02/18/which-is-the-best-planet6th-grade-3/
http://blocs.xtec.cat/anglesceipsplai/2012/03/04/which-is-the-best-planet-6th-grade-4/
Vídeos 2011: http://blocs.xtec.cat/anglesceipsplai/2011/02/20/which-is-the-best-planet6th-grade/
Competències i continguts que es treballen de forma destacada
Es treballa el tractament de la informació i la competència digital, ja que els alumnes
han d’adaptar els continguts rebuts i consulten el bloc d’anglès per resoldre dubtes de
pronúncia o visualitzar les produccions orals dels alumnes dels cursos anteriors, per
practicar.
Amb aquesta activitat es treballa la competència oral i escrita, tant receptiva com
productiva.
Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnes de 6è de primària. S’implementa al llarg del segon trimestre del curs, encara
que es pot avançar en funció del temari i l’evolució dels alumnes.
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...
Té especial relació amb l’àrea de Coneixement del Medi, ja que es treballen conceptes
sobre l'Univers i els planetes. Es podria relacionar amb l’àrea de Matemàtiques, ja que
també es treballa la lectura de números de sis o més xifres en anglès.
Documents adjunts
•
•

Material per al professorat: Describing a planet.ppt
Material de treball per a l’alumnat: The solar system.doc
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