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BASE D’ORIENTACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Per al disseny de seqüències didàctiques amb integració de tècniques holístiques en 
l’aprenentatge de llengües 

 

 

 

 

 

 

Objectius holístics d’aprenentatge Competències bàsiques i dimensions 
de l’àmbit lingüístic (annex)* 

1. Crear un clima d’aula afavoridor dels 

aprenentatges ☒ 
2. Propiciar la interacció constructiva i 

respectuosa dins l’aula ☒ 
3. Incrementar l’aprenentatge autònom i 

responsable de l’alumnat ☒ 
4. Desenvolupar habilitats d’autoregulació 

emocional i cognitiva ☒ 
5. Desenvolupar habilitats per adquirir 

més memòria lingüística de llarg termini 
☒ 

6. Propiciar l’adquisició de confiança i 
millora de l’autoimatge en l’adquisició 

de llengües addicionals ☒ 
7. Desenvolupar habilitats per potenciar 

l’atenció i la concentració per a 

l’aprenentatge. ☒ 

Dimensió comunicació oral 

C1-C2-C3 

Dimensió comprensió lectora 

C4- C5-C6 

Dimensió expressió escrita 

C8 

Dimensió literària 

C10-C11 

Dimensió actitudinal, plurilingüe i 
intercultural 

C12 

*Annex: seleccioneu les competències bàsiques que treballareu durant la SD i escriviu-
les sota la dimensió corresponent. Podeu utilitzar l’abreviació (C1, C2...).  

Títol: Anem al teatre de la nostra ciutat a veure Billy Banjo 

Llengua: Anglesa 

Curs: 4t Primària 

Centre:  Escola Patufet Sant Jordi 

Persona docent: Mònica Bori Sanz 
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Context significatiu 

Amb els nens i nenes de 4t anirem a veure la obra del Billy Banjo en anglès al teatre de la 
nostra ciutat.  Amb aquesta seqüència d’activitats volem que els infants es familiaritzin 
amb l’obra de teatre. 

Tasca comunicativa (Producte final) 

Vídeo amb la historia de Billy Banjo teatralitzada per compartir amb els companys i 
companyes de l’altra classe de quart i amb les famílies. 

Gènere o gèneres textuals que es treballen en les diferents tasques 

El diàleg teatral 

La narració d’una història 

Projecció fora de l’aula 

Les famílies podran veure el vídeo dels infants amb la història teatralitzada de Billy Banjo, 
així com els infants de l’altra classe de 4t. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 
Nom de l’activitat: Escolta atenta 
 
Durada de l’activitat: 15 min 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? (marca amb una x les tècniques de 
l’escala de Patanjali que integris en aquesta activitat) 
Yama (viure junts) ☒            
Asana (bona postura) ☒         
Pratyahara (relaxació) ☐        
Niyama (eliminar toxines i pensaments negatius) ☐ 
Pranayama (respiració) ☐ 
Dharana (atenció/concentració) ☒ 
 
Competències bàsiques i 
dimensions de l’àmbit lingüístic que 
es treballen (selecciona-les de l’annex 
i escriu-ne l’abreviació - C1, C2...)                                                                      
 
C1-C2-C3 
 
 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen)  
 

 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 

Continguts lingüístics 
d’aprenentatge 
Comprendre les instruccions de la 
mestra 
Expressar  oralment els sorolls que 
han escoltat. 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
Bona postura 
Estimulació del sentit de l’oïda 

Organització de l’aula i material de suport: 
Seiem a la cadira. 
 
Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
En anglès els diré el següent: 
Seieu bé a la cadira. Poseu els peus a terra, l’esquena recta, gireu les espatlles cap 
enrere, baixeu la barbeta i respireu. Inspireu i expireu. Inspireu i aixequeu els braços 
cap al sostre, baixeu la barbeta. Expireu i baixeu les braços per davant vostres així 
(amb els palmells de les mans que es toquen. Ho repetim tres vegades.  
Ara posarem les mans damunt de les cuixes, tancarem els ulls i durant un minut 
escoltarem els sorolls que ens envolten: de la classe, del pati, del carrer, etc.  
(Esperem un minut) 
Els pregunto: què heu sentit? Aixequeu la mà i ho digueu: “I could hear...”. (Vaig 
apuntant a la pissarra el que diuen, els ajudo a dir-ho en anglès i ho van repetint).  
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Molt bé! Heu sentit molt sorolls.  
Ara, escoltarem a dins nostre els sorolls que sentim. Tanqueu els ulls i durant un minut 
escoltem a dins nostre.  
(Esperem un minut) 
Els pregunto: què heu sentit? Aixequeu la mà i ho digueu: “I could hear...”. (Vaig 
apuntant a la pissarra el que diuen, els ajudo a dir-ho en anglès i ho van repetint).  
Ara jo estem preparats per escoltar un diàleg de Billy Banjo i Mrs Posh. 
 
Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
M’ha agradat molt aquesta activitat. Al començament els ha costat fer silenci i algun 
infant feia sorolls, no tancava els ulls... Però finalment, hem aconseguit una estona de 
silenci i han estat molt contents de dir tot allò que sentien. He notat que els agradava 
estar atents al seu sentit de l’oÏda i hem fet una petita conversa en anglès, amb la 
meva ajuda. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 
 
Nom de l’activitat: Respirem junts en parella 
 
Durada de l’activitat: 10 min 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? (marca amb una x les tècniques de 
l’escala de Patanjali que integris en aquesta activitat) 
Yama (viure junts)   ☒  
Asana (bona postura) ☒  
Pratyahara (relaxació) ☐ 
Niyama (eliminar toxines i pensaments negatius) ☐    
Pranayama (respiració)  ☒       
Dharana (atenció/concentració) ☒     
Competències bàsiques i 
dimensions de l’àmbit lingüístic que 
es treballen (selecciona-les de l’annex 
i escriu-ne l’abreviació - C1, C2...)                                                                      
 
C1 
 

Objectius holístics  
(encercla els objectius que es treballen) 
 

 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 

Continguts lingüístics 
d’aprenentatge 
Comprendre les instruccions de la 
mestra 
 

Tècniques  de ioga educatiu utilitzades 
Bona postura 
Respiració conscient 

Organització de l’aula i material de suport: 
Seiem al terra amb la nostra esquena tocant al nostre company, en parelles. 
 
Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Com ho faré per conduir la tècnica de ioga a l’aula?  
 
Seieu al terra, amb les cames creuades i la vostra esquena ha de tocar l’esquena del 
vostre company o companya. Estigueu quiets. No us mogueu. Poseu l’esquena recta, 
poseu les mans damunt la panxa. I ara en silenci, tanqueu els ulls i intenteu sentir la 
respiració del vostre company/a. Inhaleu. Exhaleu. Tanqueu els ulls. I intenteu sentir 
com els vostre company o companya està respirant. Molt bé. Intenteu respirar junts 
amb el vostre company/a. I poc a poc, obriu els ulls, us aixequeu i torneu a les vostres 
cadires per respondre les preguntes del text. 
 
Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?)  
Crec que l’activitat ha anat prou bé i que ells també s’han sentit a gust. Els ha costat 
començar-la i concentrar-se, sobretot a alguns, i els he anat avisant. Però finalment 
tinc la sensació que han pogut gaudir d’aquesta activitat en parella. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 

Nom de l’activitat: Neteja del cos per viure-hi millor 
 
Durada de l’activitat: 10 minuts 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? (marca amb una x les tècniques de 
l’escala de Patanjali que integris en aquesta activitat) 

Yama (viure junts) ☒ 
Asana (bona postura) ☒ 
Pratyahara (relaxació) ☐ 
Niyama (eliminar toxines i pensaments negatius); ☒ 
Pranayama (respiració)  ☐ 
Dharana (atenció/concentració) ☒ 

Competències bàsiques i dimensions de 
l’àmbit lingüístic que es treballen 
(selecciona-les de l’annex i escriu-ne 
l’abreviació - C1, C2…) 
C1-C2 

Objectius holístics (marca  els objectius 
que es treballen) 
 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
 
Comprendre instruccions en anglès. 
Donar instruccions en anglès. 

Tècniques de ioga educatiu utilitzades 
 

Bona postura. 
Rotacions i estirament.  
Eliminació de toxines. 

Organització de l’aula i material de suport: 
Seiem a la cadira en un cercle. 

 Breu descripció de l’activitat i  contextualització. 
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
 
En primer lloc ens asseiem a les cadires i els dic en anglès “ poseu els peus al terra, 
l’esquena recta i la barbeta lleugerament cap avall”, com jo.  
Estirem una cama, posant les mans sota la cuixa, i fem rotacions amb el peu, tres 
vegades a un costat i tres vegades a l’altre. Estirem el peu cap endavant i cap endarrere. 
Repetim el mateix amb l’altra cama.  
Després, fem rotacions a un costat i a un altre amb els genolls. 
Estirem els braços davant nostre, obriu tots els dits de les mans separant-los i  estirant-
los bé, tot seguit tanqueu-los ben fort en forma de puny amb el polze fora. fem rotacions 
amb els canells, cap a dins i cap a fora. 
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Poseu les mans sobre les espatlles i feu cercles cap endavant i cap endarrere. 
Poseu les mans sobre les cuixes, gireu el cap cap a la dreta, torneu al centre, gireu el 
cap cap a l’esquerra i torneu al centre. 
Aixequeu el cap cap amunt i torneu al centre, abaixeu la barbeta cap al pit i torneu al 
centre. 
finalment fem rotacions del cap molt a poc a poc, cap a un costat i cap a l’altre. 
Aquesta seqüència es pot fer començant pels peus i pujant cap al cap, tal com s’ha 
descrit aquí, en aquest cas té un efecte dinamitzador. Si es fa des del cap fins al peus 
té un efecte tranquil·litzador. 
 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?) 
 
L’activitat ha anat bé en general i  jo m’he sentit bé, però en fer aquesta seqüència, 
aquesta activitat ja l’havia realitzada abans amb els alumnes. La primera vegada els 
costava molt de participar. Era després del pati i estaven cansats. Semblava que no 
tinguessin ganes de moure’s. Però, com que la vaig anar repetint per començar les 
sessions per activar-nos, ja no es queixaven i els agradava. Fins i tot, més endavant 
eren els mateixos estudiants els que dirigien l’activitat i donaven les instruccions en 
anglès. 
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Activitats d’integració de llengua i tècniques holístiques 

Nom de l’activitat: Mimem els nostres ulls. 
 
Durada de l’activitat: 10 minuts 

Quina tècnica del ioga educatiu vull integrar? (marca amb una x les tècniques de 
l’escala de Patanjali que integris en aquesta activitat) 

Yama (viure junts) ☒ 
Asana (bona postura) ☒ 
Pratyahara (relaxació) ☐ 
Niyama (eliminar toxines i pensaments negatius) ☐ 
Pranayama (respiració) ☐ 
Dharana (atenció/concentració) ☒ 

Competències bàsiques i dimensions de l’àmbit 
lingüístic que es treballen (selecciona-les de 
l’annex i escriu-ne l’abreviació - C1, C2…) 
C1 

Objectius holístics (marca  els 
objectius que es treballen)  
 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  
 

Continguts lingüístics d’aprenentatge 
Comprendre instruccions de la mestra 

Tècniques de ioga educatiu 
utilitzades 
Bona postura 
Ioga de la vista 

Organització de l’aula i material de suport: 
Seiem a la cadira en un cercle. 
 

Breu descripció de l’activitat i contextualització. 
Què diré pas a pas? (redacteu el que direu en estil directe) 
Els dic en anglès el següent:  
Identifiqueu ara un punt el més lluny possible de vosaltres i un punt a uns cinquanta 
centímetres, com pot ser la vostra mà. Fixeu la vista en el punt més lluny durant 5 
segons, adaptant la vista, com si vulguéssiu travessar una paret llunyana amb la 
mirada, a continuació fixeu la mirada en el punt proper també durant segons 
acomodant-la de nou. Repetim el mateix exercici tres vegades. 
Tanqueu els ulls i darrera les parpelles closes porteu la mirada a un punt a dalt a la 
dreta (us podeu imaginar que mireu en direcció al cel a la dreta), després porteu la 
mirada a cap a baix al nas i finalment la porteu a un punt a dalt a l’esquerra. Ho 
repetim tres vegades. 
Per acabar aquesta pràctica de ioga dels ulls, fem un exercici de palming. Traieu-vos 
les ulleres, si en porteu. Piqueu suaument amb els dits per tota la cara. Després, feu 
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un massatge  per damunt de la cara, per damunt del front, al voltant dels ulls, de les 
galtes.  
Fregueu vigorosament els palmells de les vostres mans l’un contra l’altre, pel tal de 
generar una suau escalfor. Poseu les dues mans en forma de conquilla davant dels 
ulls, sense tocar-los, percebeu uns instants d’escalfor.  
Obriu els ulls a poc a poc, l’exercici s’ha acabat. Els vostres ulls estan descansats, la 
vostra ment quieta i tranquil·la. 
 

Valoració de l’activitat (Què ha passat? Com m’he sentit?) 
Jo m’he sentit molt bé fent aquesta activitat i als nens i les nenes els ha agradat, tot i 
que al final, m’han preguntat per què ho fèiem. Els he dit que ara tenien els ulls 
preparats per començar a llegir, i que era important cuidar els nostres ulls perquè els 
utilitzem molt tots els dies, sobretot avui en dia que fem servir tantes pantalles. 
 

 


