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A Class Full of Super Heroes 
 

 
Objectius* 

  

 Dissenyar un personatge fantàstic amb la pàgina web proposada. 

 Entendre i aplicar les instruccions donades a la pàgina web. 

 Redactar una descripció seguint les instruccions, suports, models, 
normes i codi de correcció compartits.  

 Utilitzar diferents elements lingüístics propis de la descripció: 
adjectius, comparatius, superlatius, adverbis... 

 Utilitzar el diccionari per buscar noves paraules (paper i on line). 

 Publicar i presentar el Super Heroi oralment als companys i companyes.  
 
Descripció de la proposta* 

Treballar la competència escrita en anglès no és una tasca fàcil a primària, 
doncs a la dificultat d’utilitzar unes estructures gramaticals i un vocabulari de 
manera adequada i precisa, s’hi afegeix la recurrència de temes en el 
currículum. Normalment es proposa fer descripcions:  físiques, d’animals, 
d’objectes; escriure sobre rutines diàries, llocs d’una ciutat, habitacions 
d’una casa, hàbitats, menjar, esports o hobbies, sentiments, adjectius, 
comparatius o superlatius, però sempre d’una manera inconnexa  i poc 
competencial. 

En aquest projecte es proposa la “creació” d’un Super Heroi o Super Heroïna 
com a “prompt” (provocació) per escriure una descripció més o menys 
completa, que ens pot servir com a tasca de síntesis de final de Primària, tot 
relacionant els temes abans esmentats .  

Amb els diferents dibuixos i descripcions produïdes es pot fer un gran 
“display”, publicar al bloc de l’escola, presentar als Super Herois oralment 
davant la classe o dissenyar algunes activitats de comprensió oral o escrita.  
 

Recursos emprats* 

Heromachine 2.5 Generator, una web que permet als alumnes dissenyar el seu 
propi Super Heroi. Té molts elements per personalitzar el personatge: 
diferents parts del cos, robes, objectes, mascotes, armes, colors...,  i això fa 
que cada heroi sigui únic. 
Diccionaris en format paper o on line com ara wordreference.com.   
Suports o models per a facilitar la redacció.  
Issuu, eina 2.0 per publicar els dibuixos i els textos en el bloc de l’escola o 
produir un àlbum amb totes les produccions. 
Goear, eina 2.0 per publicar els enregistraments en àudio de les descripcions 
de cada nen i nena.  
 

http://www.ugo.com/games/superhero-generator-heromachine-2-5
http://www.wordreference.com/
http://issuu.com/home
http://www.goear.com/
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquest és un projecte que ens pot ocupar dues o tres setmanes i ens servirà 
de repàs dels temes esmentats en la descripció de la proposta.   
És important que els alumnes tinguin un cert domini de l’ús dels diccionaris. 
També és important proporcionar models (amb diferent nivell de complexitat 
per adaptar a la diversitat de l’aula) com a suport per a la redacció i per tal 
d’evitar una dependència excessiva del mestre a l’hora d’elaborar les 
descripcions.  
Amb aquest projecte avaluarem la competència escrita, però també la 
competència oral, si el que es demana al final és presentar les produccions 
davant la classe.  
Per avaluar el projecte podem utilitzar una rúbrica i compartir amb els 
alumnes els aspectes que valorarem dels seus escrits i de les seves 
produccions orals 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen de manera integrada dues competències lingüístiques bàsiques: 
l’escrita i l’oral. També es treballa la competència d’aprendre a aprendre i 
d’autonomia personal (utilització del diccionari i dels suports o models). 
Finalment també es treballa la competència artística i cultural si el disseny i 
la producció final és prou exigent. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta és adequada per alumnes de Cicle Superior de primària (sisè), 
però és completament adaptable a alumnes de Secundària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Per corregir els escrits podem utilitzar un codi de correcció compartit amb 
l’àrea de llengua catalana i l’àrea de llengua castellana. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 
Heromachine 2.5 Generator 
Writing with support 1 i Writing with support 2, en format pdf 
Code correction for writing, en format pdf 
- Material pel mestre: 
Code correction for writing, en format pdf 
Rubric for writing assessment Super hero, en format pdf  
Speaking assessment rubric, en format pdf 
Procés, indicacions i suggeriments per portar a terme l’activitat: 
http://cockroachesladybugs.blogspot.com.es/2012/03/class-full-of-super-heroes.html  
 
Enric Calvet 

http://www.ugo.com/games/superhero-generator-heromachine-2-5
http://cockroachesladybugs.blogspot.com.es/2012/03/class-full-of-super-heroes.html

