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Contextualització:  

La programació de l’anglès a primer de primària gira al voltant dels contes. En arribar
la primavera, presento i treballo el conte “The very hungry caterpillar”, de l’Eric Carle, i
el relaciono amb la setmana verda que se celebra a l’escola del 19 al 23 de març (amb
un acte inicial família-escola el 17/3), amb els temes de la natura i el menjar saludable.

També cal mencionar el fet que a primer de primària treballem amb un grup reduït,
adjuntant les dues classes de primer i dividint el gran grup així barrejat en tres grups,
que van rotant 3 dies a la setmana amb 3 especialistes d’anglès, de les quals una
enfoca  la  part  més  “gramatical”  i  inicia  la  competència  escrita,  la  segona  posa
l’enfocament a la part TIC/TAC i la tercera a la part oral. Jo m’ocupo de la part oral, per
aquesta raó no incloc les dimensions de comprensió lectora i expressió escrita a la
meva SD.

Gènere textual
- Conte amb estructura encadenada/repetitiva.
- Descripció científica (Life cycle of a butterfly), adaptada a la seva edat.
- Cançó.

Tasca final: 
En tractar-se d’activitats enfocades a la part oral, en cada sessió la producció oral es 
converteix en el producte final. Com a cloenda de la SD, elaborem dos murals: cycle 
life of a butterfly/ healthy food. En grups, els realitzem fent servir tècniques diverses: 
dibuix i collage. Els murals són el producte final, per decorar el passadís en la zona 
dels contes d’anglès i per fer la nostra aportació a la setmana verda que se celebra a 
l’escola.

Projecció:
Participació  a  la  decoració  de  l’escola  per  la  setmana  verda  amb  dos  murals
(contribució  des  de  la  vessant  de  la  llengua  anglesa),  conscienciació  sobre  la
necessitat  de menjar de forma saludable,  treball  sobre la natura.  Ens sumem a la
iniciativa del cicle inicial d’un dia d’esmorzar saludable.

Seqüència d’activitats

La seqüència d’activitats es desenvolupa en 5 sessions durant  les quals es treballaran
els  temes  centrals:  conte,  cicle  de  vida  de  la  papallona,  menjar  saludable.  Les
activitats es relacionen amb els següents objectius holístics d’aprenentatge: Crear un
clima  d’aula  afavoridor  dels  aprenentatges,  Propiciar  la  interacció  constructiva  i
respectuosa  dins  l’aula,  Incrementar  l’aprenentatge  autònom  i  responsable  de
l’alumnat, Desenvolupar habilitats d’autoregulació emocional i cognitiva, Desenvolupar
habilitats per adquirir més memòria lingüística de llarg termini, Propiciar l’adquisició de
confiança  i  millora  de  l’auto  imatge  en  l’adquisició  de  llengües  addicionals,
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Desenvolupar habilitats per potenciar l’atenció i la concentració per a l’aprenentatge.
L’ús del cos, de la respiració i de les tècniques holístiques són fonamentals per tal
d’aconseguir aquests objectius, i contribueixen a treballar hàbits, maneres d’ésser i de
fer que ajuden l’alumnat a agafar confiança en si mateixos i a integrar de forma més
sòlida les llengües.

Sessió 1. Presentació del conte “The very hungry caterpillar”. Concentració prèvia i 
exercici de memorització del vocabulari amb l’ús del cos (memòria a llarg termini).
Tancament amb respiració i amb la mà per fixar el vocabulari après.

Sessió 2. Respiració del globus i cicle de la vida de la papallona. Asanas i Dharama 
per aprendre el vocabulari. Joc del globus i conscienciació mindfulness. 

Sessió 3. Life cycle of a butterfly (review). Respiracions, Dharama per consolidar 
vocabulari. Pranayama, Pratyahara relaxació i mantra per tancar la sessió i fixar els 
aprenentatges.

Sessió 4. Healthy/non healthy food and review. Respiracions i asanas per fixar el 
vocabulari, joc de classificació per introduir el nou concepte de healthy/non healthy 
food. Cançó per memoritzar estructures lingüístiques i vocabulari. 

Sessió 5. Elaboració murals. Respiracions i treball en grups: conviure i realitzar una 
rasca conjunta i per la comunitat educativa.

1.1. Activació experiències anteriors

L’ús de la story box i del titella es relaciona amb la introducció d’un nou 
conte a treballar. Els alumnes estan familiaritzats amb aquesta tècnica. 
La mestra, amb preguntes, intenta ajudar-los a formular hipòtesis sobre 
el argument de la història.

1.2. Pel que fa els criteris d’avaluació, els alumnes al començament de curs 
han estat fet partícips del fet que “English is fun” i que el nostre objectiu 
és passar-ho bé amb la nova llengua i atrevir-nos a parlar cada cop 
més. Es reforça positivament l’actitud i la participació en tot moment. 
(avaluació continuada).

1.3. Activitats i productes de procés
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Sessió 1. 

- Circle time. Respiració/concentració per escoltar el conte. PRANAYAMA. 
Tancament  amb respiració lletres (A/E/I) amb ulls tancats.

- Magic English rhyme. Presentació conte (story time box). El docent dinamitza 
l’activitat fent preguntes per tal que els alumnes es vagin introduint al fet de 
formular hipòtesis. (ex. Is this an animal? Is this a person?)

- Days of the week poster/song (review). Mirem les flashcards del vocabulari de 
fruita presentat a la primera part del conte.

- Gest/paraula per memoritzar vocabulari fruita. DHARANA. En gran grup. L’ús 
del cos ajuda a treballar la memòria a llarg termini.

- Tancament: a la cadira, recordem les paraules, aixecant els dits de la mà. Bona
postura a la cadira, estiraments finals amb respiració aixecant i baixant els 
braços. PRANAYAMA/ PRATYAHARA. Relaxació i concentració combinats amb
respiració fixen els aprenentatges.

Sessió 2.

- Circle time. Respiració del globus  PRANAYAMA
- Respirant junts. PRANAYAMA. YAMA. Aquestes activitats contribueixen a crear

un bon clima d’aula i concentració. La respiració del globus també serveix com 
activitat prèvia a la de tancament de la sessió.

- Life cycle of a butterfly (video) https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM 
Introducció visual al tema AICLE. 

- ASANA: papallona asseguda (variant ocell/papallona de peu-adaptada mirant 
un punt davant seu): treballem la memòria a llarg termini i la concentració 
mitjançant l’ús del cos.

- 4 phases of the life cycle of a butterfly: memorització paraules i joc per 
emparellar (word/picture: “egg, butterfly, chrysalis, caterpillar” ). 

- Ordenem entre tots la seqüència a la pissarra, fent servir les flashcards. 
Activitat cooperativa.

- Escenifiquem per grups de 4 el procés (structure:” I’m a/an... ex. egg) i 
representació amb el cos pel treball de la memòria a llarg termini. També 
treballem el cooperativisme.

- Tancament: joc del globus (ràpid/lent). Conscienciació del mindfullness.

Sessió 3.

- Circle time donant-nos les mans, ens mirem, revisem postura, respirem. 
Activitat que contribueix a crear un bon clima d’aula i concentració.

- Versió senzilla del traspàs del nom. Caminant, amb un post-it amb el dibuix 
d’una de les 4 fases, en diuen el nom (del propi i de l’altre). Treballem la 
consolidació del vocabulari, així com l’atenció i el respecte per l’altre i l’escolta 
activa.

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM
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- Revisem amb el pòster i fem la fitxa, per parelles. Tasca per fixar els 
aprenentatges.

- Tancament: mantra SA-TA-NA-MA i  caterpillar, butterfly. Concentració i 
respiració per tancar la sessió i fixar conceptes.

Sessió 4:

- Respiració del globus: realitzem la tècnica de respiració del globus, imaginant 
que tenim una papallona a sobre de la panxa, quan inspirem la fem volar, quan 
expirem, torna a baix. Treball de relaxació i concentració per començar la 
sessió.

- Repassem el conte amb el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-
Sm1YY   The very hungry caterpillar animated film by Eric Carle.

- ASANA arquer per revisar vocabulari fruit/food (amb ajut visual flashcards). 
Treball de la memòria a llarg termini amb el cos i repàs de vocabulari conegut 
per la introducció de nou conceptes a l’activitat següent.

- Healthy/no healthy food: classificació (game) amb flashcards. Introducció de 
nous conceptes mitjançant el joc.

- The caterpillar eats/ I eat… amb flashcards i amb el conte. Treball lingüístic fent
servir el material traballat a l’activitat anterior.

- The Hungry caterpillar song:  https://www.youtube.com/watch?
v=5gs8_VUSnMQ (structures: I’m a…/I love to…/I’m hungry.  Vocabulary: 
hungry/eat/butterfly/caterpillar/leaves). Treball de memorització i pràctica 
d’estructures lingüístiques.

Sessió 5:

- Respiració asseguts a la cadira (bona postura) i ioga de les articulacions 
(canells). Per començar la sessió, treballem la concentració i el bon clima 
d’aula. Així ens preparem per l’activitat següent que necessitarà moviment i 
capacitat de treballar junts.

- Murals: cycle life of a butterfly/ healthy food. En grups, elaborem dos murals 
fent servir tècniques diverses: dibuix i collage. Els murals són el producte final, 
per decorar el passadís en la zona dels contes d’anglès i per fer la nostra 
aportació a la setmana verda que se celebra a l’escola. És un treball 
cooperatiu, on es fomenta l’autonomia i la relació entre iguals.

- En la següent SD es poden repassar conceptes fent servir aquests murals com 
a panels dels quals hagin de dir alguna cosa o respondre preguntes, tot fent 
servir vocabulari i estructures lingüístiques ja treballades.

https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ
https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
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Pautes d’interrogació per a la orientació i autoevaluació/avaluació dels 
aprenentatges.

En tot moment, el paper del mestre és d’observar, de modelatge lingüístic i d’actitud:
participació i assaig de pregunta/resposta, tal i com s’espera que facin els alumnes.

Es poden introduir models d’autoavaluació tal i com fitxes amb gomets on els alumnes
al final de la sessió auto avaluïn com s’han sentit i si han participat.

La  mestra  ha  de  tenir  una  graella  d’observació  en  la  qual  decidirà  quin  aspecte
observar d’un petit grup: participació, vocabulari après, actitud, pronunciació...


