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Going shopping with dollars!! 

 
 
 
 
 
Objectius* 

  
* Practicar una situació de la vida quotidiana: anar de compres. 
* Reconèixer i reproduir el vocabulari propi de les compres: “What would you 
like?, How much is that?, Thank you and good bye, etc. 
* Aprendre i reproduir l’estructura de diàleg i la situació de “role-play” 
necessàries per poder  comprar i vendre material a l’aula. 
* Reconèixer i reproduir el vocabulari que han après a l’aula i que hauran 
d’emprar en el simulacre de compra-venda proposat: “Transport, dinner set, 
doctors, hairdresser’s, animals, vegetables, fruit, school things, etc”. 
* Conèixer i fer ús de bitllets de joguina que imiten “dòlars” reals”. 
* Fomentar la creativitat i la comunicació en les situacions de “role-play” que 
es proposen.  
* Conèixer i fer ús de l’anglès de forma funcional. 
* Treballar de forma col�laborativa amb els companys per gaudir de 
l’activitat.  
 

 
Descripció de la proposta* 

 
A partir d’una activitat real, anar a comprar amb diners, l’alumnat practica el 
vocabulari i expressions en una dramatització a la classe d’anglès. Aquesta 
dramatització ofereix l’oportunitat de treballar els dos rols, el de comprador i 
el de venedor, a la vegada que la de practicar la llengua necessària per 
aquesta activitat comunicativa. Per donar més realisme a l’activitat que es 
planteja es suggereix la utilització de monedes i bitllets de joguina. 
 
 
Recursos emprats* 

 
 
Safates o capses organitzades amb el material necessari per a desenvolupar 
l’activitat de “role-play”. Cada safata ha de contenir: una bossa de roba amb 
els ítems per vendre (entre tres i quatre ítems), una bossa de roba petita amb 
pinces i etiquetes amb els preus de la venda (etiquetes d’un i cinc dòlars), 
una bossa de mà, una moneder amb dòlars de joguina (quatre bitllets d’un 
dòlar i dos de cinc). Cada safata o capsa i les bosses del seu interior han 
d’anar etiquetades amb una imatge que representi el material que contenen. 
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Taules i cadires, degudament col�locades, per poder reproduir l’activitat de 
“role-play”.  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
 
Es tracta d’una seqüència didàctica pensada per a alumnes de cicle inicial 
familiaritzats amb la llengua anglesa a desenvolupar, aproximadament, en 7-8 
sessions no correlatives, segons el procés d’aprenentatge de cada grup classe. 
El desenvolupament de la seqüència didàctica es realitzarà amb mig grup (12-
15 alumnes) en sessions de 45’ de durada i en un espai adequat per a la 
realització de les activitats de joc simbòlic proposades. 
Les sessions es caracteritzaran per repetir la mateixa estructura: presentació i 
repàs de vocabulari, organització de l’espai per a la realització del joc 
simbòlic (es recomana que els alumnes s’ocupin de l’organització del material 
i l’espai de forma autònoma), realització de l’activitat de compra-venda 
adreçada a l’ancoratge del vocabulari treballat prèviament a l’aula 
(transport, animals, verdures, fruites, estris de perruqueria, instrumental 
mèdic, etc.), d’expressions treballades i de càlcul mental amb dòlars. 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, la reproducció del joc simbòlic i la 
dramatització.  
Competència artística i cultural. Es treballa en la presentació dels dòlars, 
l’explicació sobre l’origen i lloc d’ús d’aquesta unitat monetària, etc. 
Competència matemàtica. En la realització d’activitats senzilles de càlcul 
mental en anglès.   
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 del joc simbòlic. 
 
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 
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  de 
la unitat monetària “dòlar”. 
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Documents adjunts* 

 
- Material de treball per al professorat: 

 Shopping_lesson plan 
 
- Fotografies, vídeos: 

 Shopping_fotos 
 
 


