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My Body 

 
 
 

Objectius (*) 

• Aprofundir en la comprensió i en l’expressió oral i escrita en anglès 
utilitzant el tema del cos humà, l’aspecte físic de les persones i la 
salut, com també de la moda, els pentinats i els complements. 

• Reflexionar sobre la importància de tenir hàbits saludables i evitar les 
tendències i modes que puguin suposar un risc per a la salut. 

• Utilitzar els recursos d’Internet per cercar informació concreta perquè 
puguin confeccionar un pòster o un dibuix per convèncer els joves que 
no fumin. 

 

Descripció de la proposta (*) 

 
La unitat desenvolupa les competències comunicatives i discursives. Es 
practiquen les habilitats lingüístiques, tot utilitzant com a tema la descripció 
del cos humà, els hàbits relacionats amb la salut i les diverses tendències en 
la moda. La unitat inclou una tasca final on l’alumnat, després d’analitzar els 
riscos de fumar, han de dissenyar un pòster per convèncer els joves que no 
fumin. 
 
Recursos emprats (*) 

 
José Luis Garcia Belderrain [et al.] han elaborat aquesta unitat que té una 
temporització de 8 sessions de classe. El material es presenta en format 
digital. La unitat té un test final i proporciona un glossari i un diccionari a 
part de la guia didàctica per al professorat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Es treballa individualment, en parelles i grups. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa i 
digital. 
 
En aquest material es treballa la competència escrita i oral tant d’expressió 
com de producció. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S’adreça a l’alumnat de cicle superior de l’educació primària i primer cicle de 
l’educació secundària obligatòria. 
 
Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per al professorat. 
http://www.edu365.cat/aulanet/bridging/Unidad8/principal.html 
 
 
- Material de treball per a l’alumnat. 
 
http://www.edu365.cat/aulanet/bridging/Unidad8/principal.html 
 
 

 


