ARC- CIREL

My pencil case

Objectius*
•
•
•
•

Reconèixer el vocabulari referit a objectes de l’escola.
Preguntar i respondre sobre els estris de l’escola.
Preguntar i respondre: Can I borrow …., please?.
Explicar de manera comprensible en veu alta i per escrit tot el que hi ha al
“pencil case” que ells han dibuixat.

Descripció de la proposta*
En aquesta unitat, a partir d’una història sobre un personatge conegut pels
alumnes, treballen els objectes d’ús normal a l’aula. Primer practiquen els
noms dels diferents objectes amb una “wheel” i amb “flashcards” preguntantse uns altres “What’s this?”. Després ja introdueixen la pregunta formal de
“Can I borrow.... please?” també amb preguntes entre tots i finalment
dibuixen i descriuen el seu pencil case davant de tota la classe.
Recursos emprats*
Activitats interactives amb la PDI per tal de conèixer o repassar els noms dels
estris.
Wheel amb els dibuixos dels estris de la classe per practicar el vocabulari.
Estris i/o flashcards.
Joc interactiu amb la PDI per fer el seu estoig ideal.
Aspectes didàctics i metodològics*
La proposta té una durada aproximada de 8 sessions.
Hi ha activitats en gran grup, en parelles i individuals. Cal destacar que
algunes de les activitats en gran grup s’han fet en grups desdoblats d’uns 12
alumnes.
Per avaluar utilitzarem l’observació i una activitat feta amb hot potatoes.
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada
Es treballa principalment la competència comunicativa lingüística en el seu
vesant oral i la interacció amb els companys i companyes.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta unitat esta pensada per treballar amb els alumnes de 2n de Cicle
Inicial de primària, però també es podria fer amb els alumnes de 1r de Cicle
Inicial.
Documents adjunts*
- Material per al professorat:
• Mind map de la unitat en format word.
• Criteris d’avaluació en format word.
- Material de treball per a l’alumnat:
• School objects wheel en format pdf.
• Fitxa de treball en format pdf.
• Crossword en format pdf.
• Talking about school objects en format pdf.
• Project en format pdf.
• Activitats on line per practicar:
http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/01ci/segon/angles/
school/school.htm
- Vídeo:
• En aquest link.
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