
ARC- CIREL                                                                                       

Drama time: The Gingerbread Man!!

Objectius*
 
* Aprendre i dramatitzar una història tradicional anglesa a l’aula.
* Reconèixer i reproduir el vocabulari propi del conte: “Gingerbread man, 
cow, horse, old lady, old man, fox, etc.”
* Aprendre i reproduir la tornada del conte: “Run, run, as fast as you can, you 
can’t catch me, I’m the Gingerbread man”.
* Reconèixer i reproduir les estructures que apareixen al conte: 
“Gingerbreadman, stop, I want to eat you. I ran away from a...I ran away 
from a...I can ran away from you, etc.”
* Conèixer i fer ús de l’atrezzo necessari per a dramatitzar el conte: 
màscares, disfresses, felties, felt book, etc.
* Fomentar la creativitat i la comunicació durant la dramatització de contes 
en anglès a l’aula. 
* Conèixer i fer ús de l’anglès en situacions de dramatització.
* Treballar de forma col·laborativa amb els companys per gaudir de 
l’activitat. 

Descripció de la proposta*

Aquesta proposta proposa una sèrie d'activitats que condueixen a la 
dramatització del conte per part de l'alumnat. Una de les millors maneres per 
aprendre la llengua és fer-ho de forma vivencial. Les dramatitzacions 
ofereixen aquesta oportunitat.
La seqüència d'activitats està detallada al document “unitat de programació” 
que s'adjunta. Inclou la temporització aconsellada i també els materials i les 
indicacions de com desenvolupar cada activitat.

Recursos emprats*

Conte “The Gingerbread man”,  Versió on-line,  felties  dels  personatges del 
conte, Feltbook i faristol per explicar el conte, disfresses i màscares per a la 
dramatització,  atrezzo necessari  per  a  donar  caire  d’obra  de  teatre  a  la 
representació. 

Aspectes didàctics i metodològics*

Es tracta d’una seqüència didàctica pensada per a alumnes de P-5 i de cicle 
inicial familiaritzats amb la llengua anglesa que es trobin a finals de l’últim 
trimestre de curs. La unitat didàctica es pot desenvolupar, aproximadament, 
en 3-4 sessions correlatives, segons el procés d’aprenentatge de cada grup 
classe. Es  recomana que el  desenvolupament de la  seqüència didàctica es 
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realitzi amb mig grup (12-15 alumnes) en sessions de 45’ de durada i en un 
espai adequat per a la dramatització (aula amplia, gimnàs, classe de música, 
etc.).
Les sessions es caracteritzaran per repetir  la mateixa estructura: repàs de 
vocabulari  i  rutines,  explicació  del conte, preparació de l’espai  i  material 
necessari  per  a  la  dramatització,  dramatització  i  recollida  de  material  i 
adequació  de  l’aula.  Pel  desenvolupament  d’aquesta  unitat  es  recomana 
seguir les consignes proporcionades a la programació d’aula annexa.

Continguts, competències que es treballen de forma destacada
 
Dimensió plurilingüe i intercultural. Té en compte la competència lingüística 
en  activitats  com  el  repàs  de vocabulari,  explicació  del  conte  i  posterior 
dramatització del mateix. 
Competència artística i cultural. Es treballa en la presentació del conte, els 
personatges, la tornada del conte, etc. 
Competència d’aprendre a aprendre. A través de les activitats es gestionen i 
controlen les pròpies capacitats i coneixements.
Competència de conviure i habitar el món i competència personal. Es treballa 
a partir de la dramatització.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta proposta fomenta la cohesió de grup, l’aula inclusiva i permet que 
cada nen participi en funció del seu potencial. Està adreçada a l’alumnat de 
P-5 i de Cicle Inicial.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Aspectes  relacionats  amb la  descoberta  de l’entorn,  el  llenguatge visual  i 
plàstic, la descoberta d’un mateix i la dramatització.  Cultural awareness  a 
partir de l’explicació d’un conte anglosaxó poc conegut al nostre país.

Documents adjunts*

- Material de treball per a l’alumnat:
unitat de programació
activitats d'ampliació
the Gingerbread Man (ppt) 
mp_mascares
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