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Made in...  
 
 
 
 
Objectius* 

  
- Conèixer els continents i saber-los situar en el mapa del món 
- Recollir informació sobre la procedència dels bens de consum propis. 
- Saber organitzar la informació segons diferents criteris: per tipus de 

bé, per país de procedència, per continent de procedència, etc 
- Transferir la informació a un gràfic de barres 
- Elaborar un text escrit explicant la informació sobre la procedència 

dels seus bens, d’acord amb el gràfic de barres elaborat prèviament. 
- Intercanviar informació de forma oral amb els companys i el professorat 
- Saber utilitzar recursos tic per a organitzar la informació. 

 
 
Descripció de la proposta* 

  
La proposta prèn com a punt de partida preguntes a les quals l’alumnat haurà 
de donar resposta: 
   - D’on provenen els bens de consum que posseïm? De quins països? 
   - Quina proporció dels nostres bens de consum prové de cada continent?  
 
L’alumnat fa prediccions sobre la seva procedència i les comprova recollint la 
informació necessària. Els resultats es reflecteixen en un gràfic de barres i 
s’expliquen tant de forma escrita com oral. 
L’alumnat busca la informació en les etiquetes dels productes i la registra en 
una graella. Aquest procés es fa primer a classe tots plegats, buscant la 
procedència d’uns pocs productes proposats pel docent i que tot l’alumnat té 
a l’escola: jaqueta, estoig, motxil.la, etc i posteriorment realitzen la mateixa 
activitat a casa però de forma ampliada i triant els productes lliurament. 
Les activitats posteriors de tractament de la informació recollida i 
transferència al gràfic de barres també es realitzen primer en gran grup de 
forma que el docent pot modelar-les i comporten molta conversa a l’aula i 
participació de l’alumnat. 
El docent proporciona bastida lingüística al llarg de tot el procés i elabora 
amb l’alumnat el models a seguir per a l’activitat escrita. 
Finalment, l’alumnat en parelles intercanvia informació de forma oral sobre 
els gràfics de barres elaborats i, després, expliquen oralment la informació al 
docent i responen les  preguntes que els hi formula. 
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Recursos emprats* 

 
Activitat interactiva per a PDI per a conèixer els continents. 
Joc interactiu per a PDI per a situar alguns països en el continent 
corresponent 
Fitxa per a la recollida de dades (graella) 
Paper mil.limetrat per a l’elaboració del gràfic de barres 
Programa Excel per a l’elaboració de gràfics de barres 
“writing frames” per elaborar l’activitat escrita, fets a classe conjuntament 
amb l’alumnat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
La proposta té una durada aproximada de 6 sessions. 
Hi ha activitats en gran grup, en parelles i individuals. Hi ha un joc interactiu 
que es fa en grups de 6. 
Cal destacar les activitats en gran grup ja que són les que serveixen per a 
modelar tant les activitats a realitzar com la llengua necessària per a fer-les. 
La conversa a classe amb l’alumnat és la base d’aquesta proposta. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

 
Competència comunicativa, matemàtica i social i ciutadana. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S’adreça a tot l’alumnat de l’àrea d’anglès. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
La proposta didàctica està relacionada amb l’àrea de coneixement del medi 
social i amb l’àrea de matemàtiques. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per al professorat: 

Rubrica: avaluar l’exposició oral 
Made in_procés: mostra de les activitats fetes  

 
- Fotografies, vídeos 

Podeu veure el procés seguit  i els resultats obtinguts a : 
http://ruizamadoenglish5.wikispaces.com/March+2011 
Al wiki hi trobareu també videos de gravacions de l’alumnat explicant 
els resultats de la seva petita investigació  
Fotos de les activitats realitzades amb la PDI i dels “writing frames”, 
així com mostres dels gràfics de barres i de les activitats escrites 
realitzades per l’alumnat. 


