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ÍNDEX 
Elaboració d’un petit portafolis final que ha de contenir els documents següents: 
 
1- Descripció breu del propi punt de partida en començar el curs sobre el treball amb el 

PEL. Treball individual i posada en comú en el petit grup. 
 
2- Llistat dels aspectes més rellevants de tots els tractats especificant la selecció duta a 

terme: per a això caldrà especificar en què us ha fet avançar exactament els aspectes 
i les reflexions seleccionades. 

 
3- Una mostra de seqüència didàctica des del plantejament del foment de la 

competència plurilingüe i de l’autonomia de l’aprenent: “An approach to Malta”. 
 
4- Una mostra d’una ‘família de seqüències’ amb paraigua comú: “la meva família”, 

“la meva casa” i “el meu poble”. 
 
5- La formulació de descriptors específics relacionats amb la ‘família de seqüències’ 
 
6- La formulació del que podria ser el descriptor més general en el qual es podrien 

encabir els descriptors específics 
 
7- Una reflexió final amb el títol: “El PEL i jo/nosaltres en aquest moment”  
 
 
 
 
 
 
1- Descripció del punt de partida en començar el curs sobre el treball amb el PEL 
 
Fins el curs passat no sabia què era el PEL, ni el Marc Comú de Referència,… ni res! 
Per això, quan la meva companya, la Cristina Núñez, me’n va parlar em vaig engrescar 
perquè em va semblar força interessant. 
Així doncs, al curset de l’any passat, vaig entendre una mica el concepte i les parts del 
Portfolio, però poca cosa més. Cal tenir en compte que fins fa quatre anys donava classe 
de matemàtiques i d’economia. Per tant, el meu punt de partida d’aquest any era molt 
simple, no sabia massa com lligar-ho tot. Aquest any hem practicat i penso que és així 
com s’aprèn. 
Amb el curset d’aquest any, a través de l’elaboració de les seqüències didàctiques, les 
famílies de seqüències, les graelles d’autoavaluació i l’scoba he reflexionat sobre la 
meva tasca a classe, sobre el sentit de no explicar conceptes aïllats, i penso que moltes 
coses ja les feia prou bé, però ara sé com enllaçar els temes en forma de “paraigües” i 
d’”espiral” per tal que els meus alumnes de l’aula d’acollida trobin més sentit a les 
tasques que els demano. 
També m’ha ajudat molt veure com feu les seqüències i les famílies de seqüències tots 
vosaltres, m’heu donat molt bones idees. Us felicito a tots i a totes. 
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2- Llistat dels aspectes més rellevants de tots els tractats especificant la selecció 
duta a terme: per a això caldrà especificar en què us ha fet avançar exactament els 
aspectes i les reflexions seleccionades. 
 
Per a nosaltres els aspectes teòrics més rellevants que s’han tractat durant aquest curs 
han estat LA COMPETÈNCIA PLURILINGÜE, EL CONCEPTE DE 
CONSCIÈNCIA LINGÜÍSTICA SEGONS STAINTON, L’ADEQUACIÓ DE 
L’ACTIVITAT A UNA SÈRIE D’ÍTEMS O PAUTA D’INTERROGACIÓ, EL 
CONCEPTE D’AUTOREGULACIÓ I ELS SEUS DOS INSTRUMENTS CLAUS: 
ELS SCOBAS I LES PAUTES METACOGNITIVES;  I, PER FINALITZAR, 
L’”SCAFFOLDING” COM A CONCEPTE BÀSIC . 
  
COMPETÈNCIA PLURILINGÜE: Capacitat de, a partir del sistema lingüístic 
més interioritzat, anar adquirint altres sistemes, tot assumint-los, poc a poc, com a 
propis . Consisteix a fer transferències que ajuden l’aprenent a interioritzar altres 
sistemes (transferència lingüística). Aquesta habilitat o estratègia es pot adquirir i pot 
fer-se a tots els nivells lingüístics: fonètics, lèxico-semàntics, morfològics, etc. Es 
tracta, en definitiva, de prendre consciència de les estratègies que ja s’usen i, per altra 
banda, de prendre consciència també de com funcionen altres llengües per ser capaços 
d’establir ponts de transferència. 
 
LA CONSCIÈNCIA LINGÜÍSTICA SEGONS STAINTON: Estretament 
lligada al punt anterior. El coneixement d’una llengua es dóna a nivell implícit 
(interioritzat, com el que tenim en la llengua materna) i també a nivell explícit . Ambdós 
nivell van creixent. Aquests creixements necessiten, però, una ajuda, ja que l’exposició 
contínua a la llengua no és garantia de res. L’ajuda es farà a través del foment de la 
capacitat investigadora al llarg del currículum, i de manera gradual (de l’informal al 
formal, en totes les llengües). És important que aquesta capacitat investigadora sobre la 
llengua es faci explícita, i proposi activitats  sobre tot a nivell textual, pragmàtic, 
sintàctic i semàntic. (Veure “Foment de la capacitat investigadora. Llistat de possibles 
activitats d’anàlisi i reflexió sobre la llengua) 
 
 
VALORACIÓ PERSONAL: Ja estàvem treballant aquest aspecte amb el nostre 
alumnat, no sense una certa part de “mala consciència” quan els convidàvem a comparar 
i entre l’anglès i el català, o l’anglès i el castellà o el català i la seva llengua autòctona 
(en el cas de l’aula d’acollida, que porta la C. Morell) , pensant que no estàvem emprant 
les estratègies més adients. Simplement ho fèiem perquè ens havia servit quan érem 
alumnes. Ha estat agradable adonar-nos que no anàvem tan equivocades. És important 
destacar les conseqüències positives que el foment d’aquest aspecte pot tenir a l’aula i , 
per extensió, al centre: suposa una postura de valoració vers els coneixements de les 
llengües i requereix un treball conjunt entre diferents departaments de lingüístics: estem 
parlant, doncs, d’un TRACTAMENT INTEGRAL DE LLENGÜES 
(T.I.L.) que ens invitarà a adoptar metodologies semblants, basades en: 

• L’enfocament comunicatiu : es tracta de desenvolupar en l’alumnat la 
capacitat de poder adaptar-se a situacions comunicatives múltiples a 
partir del “repertori” que ha anat adquirint. 
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• La preparació de tasques globalitzadores i multicompetencials que 
incloguin varies habilitats i competències 

• El foment de la capacitat “investigadora” vers la reflexió sobre la pròpia 
llengua (intralingual)i els seus mecanismes (o habilitat metalingüística), i 
també sobre la comparació entre diferents llengües (interlingual). 

 
Per això, sempre ens hem de preguntar, en finalitzar una tasca: 

• Quines habilitats i competències intervenen? 
• Què se’ls demana que facin a nivell d’investigació lingüística? 

         
Considerem aquests tres aspectes absolutament primordials per tal de fomentar la seva 
competència plurilingüe. 
 
PAUTA D’INTERROGACIÓ: Les preguntes anteriors són útils, però no les 
úniques que cal fer-se per tal de monitoritzar el nostre propi procés d’ensenyament i, 
concretament, l’adequació en l’elaboració de les nostres seqüències didàctiques. Ens 
referim a preguntes del tipus: 

• Té un objectiu final clar, lligat a una tipologia i gènere textuals? 
• Fa visible el camí que ha d’ajudar l’alumne a aconseguir l’objectiu 

marcat? 
• Ajuden les primeres tasques de la seqüència a fer emergir els 

coneixements previs? 
• Ajuden les activitats d’investigació a assolir l’objectiu comunicatiu o són 

meres fases de reflexió sense una connexió clara amb la consecució de 
l’objectiu? 

 
VALORACIÓ PERSONAL: Eina molt útil per tal que el professorat autoreguli 
l’elaboració de les activitats, de les seqüències didàctiques ,de la mateixa programació 
d’un grup d’alumnes, d’un nivell o d’una etapa. Fins i tot de la pròpia tasca docent, ja 
que el desplegament curricular d’un centre no deixa de ser una estructura fractal en què 
totes les “peces” tenen la mateixa estructura que la unitat d’origen. 
 
L’AUTOREGULACIÓ I DOS INSTRUMENTS CLAUS PER A LA 
CONSECUCIÓ D’AQUESTA: LES SCOBAs I LES PAUTES 
METACOGNITIVES( EXTRACTE DE L’ARTICLE D’ ESTEVE & 
ARUMÍ): 
 
Un aprenentatge que promou l’autoregulació és aquell en què l’aprenent juga un paper 
significatiu en l’elecció de la forma i la quantitat de coneixements que necessita. A 
diferència de la pedagogia tradicional, l’ensenyament-aprenentatge no està basat en el 
professor sinó que es dóna importància a l’aprenent i al seu context. En l’aprenentatge 
autoregulat l’aprenent  participa activament en el seu propi procés d’aprenentatge. Els 
pilars en què es basa l’autoregulació són , d’una banda, la consciència i el control, i 
d’altra banda, i la interacció. SENSE HAVER PASSAT PER UN PROCÉS 
D’AUTOREGULACIÓ I HAVER ADQUIRIT AQUESTA CAPACITAT, ÉS 
IMPOSSIBLE ADQUIRIR UN APRENENTATGE PER A TOTA LA VIDA. 
 
El concepte d’autonomia està estretament lligat al concepte d’autoregulació, perquè: 
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• L’objectiu de l’aprenentatge consisteix a fer de l’alumne un ser autònom, ja que 
se’l prepara “per tota la vida” 

• No hi ha autonomia sense consciència, no només dels coneixements lingüístics, 
sinó també dels processos d’aprenentatge, per tant 

• L’AUTONOMIA INCLOU TANT ELS CONEIXEMENTS COM ELS 
PROCESOS NECESSARIS PER A ADQUIRIR-LOS, I HA DE PORTAR 
NECESSÀRIAMENT A UN PROCÉS D’AUTOREGULACIÓ. 

 
 
Una de les accions pedagògiques que millor fomenten l’autonomia és , segons la teoria 
socioconstructivista de Lantolf, la mediació: mitjançant la interacció amb altres 
individus (d’igual o superior nivell) es fomenten processos cognitius que afavoreixen 
l’aprenentatge. 
 
El salt cap a l’autoregulació no és sobtat ni espontani. Prèviament hi ha hagut un 
control per part del docent que, com a mediador, utilitza certs instruments per tal de 
monitoritzar els processos d’aprenentatge i ensenyar l’alumne com fer-ho, fins que 
aquest és capaç de fer-ho per ell mateix. 
 
Aquests instruments autoreguladors de què parlem són: 
 

• Les SCOBAs (Galperin, 1992) : enfocades als continguts. 
• Les PAUTES METACOGNITIVES ( Asumí, 2006): enfocades a fer 

reflexionar l’alumne sobre el procés mental que ha de seguir per a fer la tasca) 
 
Són guies, generalment escrites, on apareixen aquells aspectes que un alumne ha de 
tenir en compte a l’hora de fer una tasca concreta. La finalitat d’aquestes és que, quan 
els alumnes treballin en el futur de manera independent, siguin capaços d’elaborar les 
seves pròpies guies. 
 
LES SCOBAs: 
 
Es tracta de la presentació ordenada, en forma d’esquema , dels continguts gramaticals i 
lèxics relacionats amb l’activitat que es demana, que generalment estarà lligada a una 
habilitat ( llegir, escoltar, escriure…) i a un contingut (en aquest cas, lingüístic) i que 
tindrà un objectiu clar i explícit.  
 
Un aspecte positiu dels SCOBAs és que , a diferència dels plantejaments tradicionals, 
donen la informació no fragmentada en diferents unitats didàctiques sinó completa. 
 
 
LES PAUTES METACOGNITIVES: 
 
Són pautes d’interrogació , formulades en 1ª persona, que pretenen transferir a l’alumne 
el control sobre  els processos mentals que tenen lloc en una tasca determinada. 
L’alumne ha de : 

• Reflexionar sobre aspectes concrets de la tasca 
• Verbalitzar les seves reflexions de manera concisa 
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• Apreciar quin és el seu progrés, adonant-se dels punts febles, dels punts forts i 
dels punts assolits en la realització de l’activitat. 

• Ser conscient de les estratègies que li han resultat útils i positives i que quedin 
així reforçades  per a ser aplicades amb èxit en altres activitats 

 
 
Una bona pauta ha de : 
 

• Ser senzilla i el més concreta possible 
• Ensenyar l’alumne “el camí” que ha de seguir si vol fer bé l’activitat, mitjançant 

“l’esmicolament” dels descriptors que prèviament ha fet el docent . 
• Portar cap a un DIÀLEG : -interior (amb un mateix) 

-interactiu (amb la resta: companys             i 
professor) 

 
 
VALORACIÓ PERSONAL: Article molt interessant que aclareix enormement  
les darreres teories en l’àmbit de la didàctica de les llengües i fins a quin punt estan 
estretament relacionades amb el MECR i amb l’ eina que ens ocupa en aquest curs, el 
Portfolio de les llengües. 
És interessant i altament gratificant veure com aquestes teories i els instruments que ens 
posen a l’abast ( l’SCOBA i les PAUTES METACOGNITIVES) prenen forma com a 
eina  no només útil  sinó indispensable per tal de dur a terme la secció DOSSIER del 
PORTFOLIO i donen un sentit a la implementació d’aquest en l’ensenyament de la 
llengua. A més, l’aplicació d’aquests dos instruments d’autoregulació, especialment les 
PAUTES METACOGNITIVES, dóna finalment solució a l’enigma de com dur a terme 
l’avaluació: l’observació de totes i cada una de les pautes , contestades pels alumnes en 
finalitzar la tasca, ens donen la clau de com avaluar l’aprenent: les pautes possibiliten 
un SEGUIMENT DINÀMIC i , per tant, una AVALUACIÓ SIGNIFICATIVA, ja 
que poden abastar un llarg període de temps. L’”esmicolament” de la tasca també li 
dóna una idea clara a l’alumne de quins aspectes s’avaluen; tanmateix, al docent li 
serveix per tenir clar quins aspectes vol avaluar. 
 
Des de la perspectiva de l’alumne, el treball amb SCOBAs i PAUTES 
METACOGNITIVES  li serveix per a: 

• Orientar-se en allò que necessita saber fer per a arribar a l’objectiu final 
• Guanyar en autonomia i, per tant, en autoestima i motivació, ja que es veu capaç 

de treballar de manera cada cop més autònoma. 
• Adonar-se de quin és la seva ZDP  perquè és conscient del seu punt de partida i 

del que és capaç d’assolir no només en acabar la tasca, sinó també en el futur . 
• Tenir EVIDÈNCIES del seu progrés. 
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L’SCAFFOLDING: 
 
És la construcció del coneixement en un sistema de bastides, de manera que es parteix 
d’uns coneixements previs que el docent ha de “treure” dels seus aprenents i es 
presenten de manera clara i concisa els objectius; en una segona bastida hi introduiríem 
els nous coneixements; a la tercera tindria lloc la reestructuració dels coneixements 
mitjançant la pràctica , on es conjuguen els coneixements previs amb aquells elements 
que han acabat d’aprendre. I la més important, la bastida superior on té lloc l’aplicació 
del coneixement a situacions noves i on realment té lloc la consecució de l’objectiu 
competencial. 
 
Quant al disseny d’activitats, l’scaffolding té lloc a tres nivells: 

 
És a nivell macro on té lloc el treball per descriptors I on es fa patent l’avaluació 
dinàmica. És convenient, però, per a dur a terme la programació de la família de 
seqüències, tenir com a primera referència el treball que fem a nivell MESO.  
 
 
VALORACIÓ PERSONAL: Hem interioritzat en gran mesura aquest concepte, 
ja que el tenim en compte cada cop que preparem una activitat. Pensem que és una 
estratègia que dóna una gran coherència a la tasca docent, i l’hauríem de tenir present en 
tot moment.  
 

MACRO: 
 família de 
seqüències 

MESO: la 
seqüència 
didàctica 

MICRO: 
activitat a 
l’aula 
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Aquests són, per tant, els conceptes que, al nostre entendre, cal tenir presents si volem 
dur a terme un ensenyament-aprenentatge efectiu en què l’alumne sigui conscient de les 
seves competències actuals i futures i si volem formar aprenents capaços de 
monitoritzar i autoregular el seu aprenentatge. En definitiva, són pautes i instruments  
que els ajudaran a conformar el seu aprenentatge de per vida. 
 
 
3- Una mostra de seqüència didàctica des del plantejament del foment de la 
competència plurilingüe i de l’autonomia de l’aprenent. 
 
 
TASCA PROPOSADA EL 21 DE GENER DE 2009 (PER A UN GRUP AMB UNA 
CERTA EXPERIÈNCIA): 
 
 1.-Elaborar una seqüència didàctica a partir de la pauta d’interrogació i dels 
models de seqüències didàctiques repartits. 
 
 2.- Escriure una petita reflexió amb el títol: Què m’ha suscitat metodològicament 
el disseny i l’elaboració de la seqüència? 
 
 
TASCA 1: “AN APPROACH TO MALTA” 

 

 Nivell:  2n ESO (grup d’atenció a la diversitat) 
 

Descriptor general:   
 

� Saber descriure en anglès, oralment i per escrit, l’illa de Malta per tal de fer un 
power point. 

 
Descriptors específics (subcompetències):  
 

�  Saber reconèixer, memoritzar i utilitzar el vocabulari treballat en la seqüència. 
� Saber transformar mots: singular/plural, femení/masculí... 
� Saber ordenar frases. 
� Saber participar en converses. 
� Saber completar frases. 
� Saber escriure petits textos. 
� Saber relacionar text-imatge. 
� Saber comprendre frases i textos senzills. 
� Saber elaborar un power point  d’acord amb l’estructura pautada a classe. 

  
Temporització: 8 sessions 

 

Fase 1 a 

 
Treball individual (comprensió global) 

Have you ever heard about MALTA? Què en sabeu, d’aquest lloc? Is it a city? Is 
is it a country. Let’s have a look into it! 
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Després de fer un intercanvi d’impressions sobre què  sabem de Malta, cal 
posar-se a “remenar la calaixera”. De moment, buscarem tota la informació que puguem 
a internet, però podeu mirar si teniu per casa alguna revista turística, o d’alguna agència 
de viatges...). Us anirà bé buscar la informació a la vikipèdia, tant en anglès com en la 
vostra llengua materna. 

Què us sembla si fem un Power Point, i després el pengem a la pàgina web de 
l’insti? 

Cal també que acordem 7 o 8 punts en què ens volem centrar. What should we 
focus on? Gastronomy, Sports, Traditions...maybe we could start with a map, the flag, 
the coat of arms, the national anthem...why not? 

Remember to look for some beautiful images to back up your description! 
 

 
Fase  1b 

 
Treball en parella (treball d’anàlisi) 

 
In pairs, share information: 
 
• Intercanvi d’imatges de Malta. 
• Quines són les paraules clau per tal de respondre cada apartat? (ex: 

inhabitants, islands, landscape, Maltese, meghalitic, rocky, beaches, 
important cities, monuments....) 

• Quines són les frases clau? (ex: “There are two languages spoken in Malta...” 
“Malta has got  400,000 inhabitants...”” Malta consists of seven islands...” 

 
Fase 1c  

 
Treball en grup (producció oral: interacció dins del grup) 

 
Els membres del grup, format per dues o tres parelles, intercanvieu de manera 
oral tota la informació de què disposeu. Cal que tots els membres del grup 
prengueu nota de la informació que aneu rebent de la resta. Remember: write 
down everything you need!! 

 
Fase 2a 

 

Treball amb el grup-classe (co-construcció de la explicació gramatical) 

 
De ben segur que els altres grups ignoren part de la vostra informació. Let them 
know!. The teacher will write on the blackboard any new and interesting 
information you give to the rest of the class. 
 
Els i les alumnes posareu en comú la informació que heu trobat. Podeu utilitzar 
ambdós llengües, tot i que la professora recollirà, a la pissarra, els resultats de 
l’anàlisi anterior i incorporarà les explicacions que calgui, tant a nivell de 
contingut com gramatical, fent especial incís en les estructures sintàctiques i en 
el vocabulari. 
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Fase 2b 

 
Treball en grup (producció escrita en col·laboració) 

 
És hora de crear el Power Point. Have you decided on the design? Who is going 
to do the Sports and Gastronomy sections? Who is going to write on the most 
important cities and their monuments? 
 
Abans de posar-vos a redactar: 
 -seleccioneu la informació que heu recopilat durant la fase 1 i la fase 2a 
 -planifiqueu l’estructura de la informació de què disposeu i de la  vostra 
presentació en Power Point ( primer cal posar la informació més general, i 
després la més concreta) 
 -penseu en quins recursos verbals disposeu que us permetin fer un resum 
(frases que la professora ha apuntat a la pissarra durant la posada en comú i 
vocabulari que heu anat recopilant o que ja sabieu). Demaneu més recursos a la 
vostra professora, si cal. 
 
 

 

Fase 3 

 
Treball conjunt amb el grup-classe (co-avaluació/ co-construcció de 

significats) 

 

It’s time to show your creation to the world!! 
 
Presentareu el vostre Power point a la resta de la classe, i tots plegats els 
corregirem i comentarem. I votarem el millor!!  
 

 

 

Comentari 

 

La professora explica al grup-classe el projecte que duran a terme. Es tracta de 
fer una recerca sobre Malta. Els pregunta, per començar, què en saben, de Malta (cal 
invitar a fer aquest brainstorming en la L2 (anglès, en aquest cas) o en la seva llengua 
materna). 

La professora explica al grup classe en què consisteix aquest projecte: es tracta 
de fer un Power Point on els alumnes hauran de buscar informació sobre uns punts en 
concret que entre tots acordarem, tot afegint-hi totes aquelles imatges que hom cregui 
convenients. La pauta  es dóna, en part, en anglès, de manera que hauran de buscar al 
diccionari o mitjançant els recursos que internet els ofereix aquelles paraules que no 
entenen (coat of arms, national anthem, gastronomy, traditions). Les instruccions són 
clares, i també ho és la pauta estructural que tots hem acordat, i ara cal posar-se a buscar 
informació. Cal que vagin a cercar la informació directament en anglès,  però resultarà 
d’una gran utilitat que els alumnes investiguin també partint de textos en la seva llengua 
materna (la activitat és, d’una banda, interlingual), ja que els alumnes reconeixeran 
estructures textuals angleses partint dels coneixements previs que tenen en la seva 
llengua materna i, d’altra banda, descobriran recursos textuals nous a partir d’aquells 
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que ja coneixen el la L2 (activitat intralingual).En la 1ª  fase, per tant, es tracta de 
“remenar” informació en la L1, L2, (L3 si ho necessiten i en disposen d’aquesta opció), 
i de començar a seleccionar imatges, aprendre noves paraules...) .En definitiva, la 1ª 
fase és una presa de contacte però que té un objectiu clar: ajudar a fer emergir els 
coneixements previs i plantejar un acostament experimental per part de l’alumne, que es 
veu obligat a buscar informació lingüística, o analitzar fragments de textos originals per 
tal de buscar informació general o específica sobre el tema. També ha de contrastar 
aspectes lingüístics o socioculturals de dues o tres llengües. 

 La tasca que es proposa va dirigida a alumnes de segon d’ESO que estan al grup 
d’atenció a la diversitat. Per aquesta raó és primordial que els alumnes parteixin d’un 
estadi de coneixements previs (recursos lingüístics, sobre tot), tant en la seva llengua 
materna com en la llengua “target” o L2, que en aquest cas és l’anglès. Ja que els 
alumnes saben, des d’un principi, en què consistirà la tasca, són conscients de quines 
són les seves necessitats a nivell lingüístic i saben quins recursos cal buscar per tal 
d’assolir l’objectiu. Així doncs, podem dir que l’anàlisi és una fase cognitiva de gran 
importància en aquesta  tasca. Aquests recursos lingüístics s’extreuen tant dels textos en 
la  L1 com de la L2 (els alumnes parteixen de la seva pròpia llengua- i d’altres 
conegudes, si cal- per tal d’aplicar-los a la L2 i poder analitzar aquesta). 

 
La segona fase és una fase de cooperació, on els alumnes comparteixen la seva 

informació amb els del seu propi grup i, més tard, amb la resta. Es tracta d’ensenyar i 
aprendre alhora, compartint recursos i contrastant informacions. La tasca té, per tant, 
una relació lògica amb l’anterior ja que l’alumnat va assolint informació i recursos de 
manera gradual (com més membres es van afegint a la dinàmica, més informació nova 
els arriba) 

 
L’activitat, en el seu conjunt, té una dinàmica grupal clara  i gradual  (primer 

individual, després en parelles, més tard en petit grup i, finalment, interacció amb el 
grup-classe on es revisen i comenten els productes acabats (3ª fase) 

 
 
 
QUÈ M’HA SUSCITAT METODOLÒGICAMENT EL DISSENY I 

L’ELABORACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA? 
 
L’elaboració d’aquesta seqüència didàctica ha estat, sens dubte, de gran utilitat 

quant a la reflexió sobre la pròpia tasca docent. Sovint , els educadors caiem en l’error 
de proposar activitats aïllades, independents i mecàniques que prenem com el “fi” o 
finalitat en sí mateixa, sense adonar-nos que l’objectiu és un altre,  molt més complex i 
global que pot abastar dues  o més disciplines , amb un aspecte clarament 
tridimensional, on hi caben continguts, objectius i competències. Cal, doncs, dissenyar 
tasques en què l’alumnat es vegi  “agradablement forçat” a investigar sobre allò que ja 
sap (fer emergir els coneixements previs) i sobre allò que encara no sap però que 
necessita saber per a assolir la tasca que se li proposa.  

És important, també, dissenyar-la en forma de “bastides” que permetin l’alumnat 
anar assolint diferents graons de coneixement per anar construint els recursos lingüístics 
necessaris. 

Un aspecte també a tenir en compte és la necessitat d’incloure activitats 
interlinguals i intralinguals. Les primeres ajudaran l’alumne a contrastar i comparar 
entre diferents sistemes lingüístics; les segones ajudaran l’alumne a ser conscient dels 
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seus coneixements previs en aquella L2 i d’aquesta manera els podrà millorar i ampliar 
amb èxit. 
 
 
 
 
4- Una mostra d’una ‘família de seqüències’ amb paraigua comú. 
5- La formulació de descriptors específics relacionats amb la ‘família de 
seqüències’ 
6- La formulació del que podria ser el descriptor més general en el qual es podrien 
encabir els descriptors específics. 
 
Els punts 4, 5 i 6 estan reflexats dins de la família de seqüències següent. El “paraigües” 
comú a les tres seqüències és la descripció. 
 
 
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 1 
 
TÍTOL: LA MEVA FAMÍLIA 
 
 
DESCRIPTOR GENERAL: 

� Saber descriure en català, oralment i per escrit, la seva família mitjançant un 
arbre genealògic. 

 
 
NIVELL: A1 i A2 d’aula d’acollida. 
 
DESCRIPTORS ESPECÍFICS (Subcompetències):  

� Saber reconèixer, memoritzar i utilitzar el vocabulari treballat en la seqüència. 
� Saber transformar mots: singular/plural, femení/masculí... 
� Saber ordenar frases. 
� Saber participar en converses. 
� Saber completar frases. 
� Saber escriure petits textos. 
� Saber relacionar text-imatge. 
� Saber comprendre frases i textos senzills. 

 
ACTIVITATS: 

� Conversa amb el suport gràfic de les il.lustracions del quadern. 
� Davant d’alguna il.lustració, identificació de persones concretes. 
� Elaboració d’un arbre genealògic. 

 
VOCABULARI: 

� Família: mare, pare, fill, germà, home, dona, cosí, avi, oncle ... 
� Nocions de quantitat: molts, cap, més que, menys que, tant com, igual que ... 
� Adjectius qualificatius: alt, baix, prim, gras, gran, petit, jove, vell, maco, 

simpàtic .. 
� Possessius: meu, meva, teu, teva, nostre... 
� Peces de vestir: samarreta, jersei, pantalons, faldilla, jaqueta, mitjons, sabates ... 
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� Oficis: cambrer, paleta, professor ... 
� Verbs: dir-se, portar, vestir, treballar, tenir negoci de, vendre, estudiar, conduir, 

viure ... 
 
 
Fase 1a. Treball individual (comprensió global) 
Farem una pluja d’idees per saber amb qui viuen i quin vocabulari coneixen de la seva 
família. Per exemple, els preguntaré: amb qui vius? Tens germans? Els avis viuen amb 
tu? Al vostre país amb qui vivíeu?... Els ensenyaré fotografies on surtin famílies 
diferents per tal que vagin veient i escoltant el vocabulari nou i per saber què saben. 
Els explicaré que buscarem informació sobre les persones que viuen amb ells per 
aprendre a dir amb qui viuen, com són físicament, com vesteixen...i per preguntar i dir 
amb qui viu algú i descriure’ls. Els motivaré mitjançant l’elaboració d’un arbre 
genealògic que posaran en un mural i, finalment, caldrà que facin una descripció oral i 
escrita davant de la resta d’alumnes per tal que tothom vegi  tot el que han aprés. La 
novetat és que hauran d’explicar l’arbre d’un company, per tant, caldrà que tots 
s’esforcin en fer-ho bé perquè part del treball dels companys depèn d’un mateix.  
 
 
Fase 1b. Treball en grup (recerca d’informació) 
Portaran fotografies de la seva família per tal que tots els coneguem. A partir de les 
fotos que portin tots anirem treballant estructures tals com: qui és aquest? Aquest és el 
meu..., quants sou a casa? A casa som..., quantes persones viviu a casa teva? Quants 
germans tens? Tinc ... germans. Quans anys té la teva mare? De què fa el teu germà?... 
Anirem explicant com els oficis que realitzen els seus familiars, descriurem la roba que 
porten... 
 
Fase 1c. Treball en grup-classe. 
Posarem en comú el vocabulari nou que han aprés durant la sessió anterior i l’apuntaran 
a la llibreta. Faran activitats a l’ordinador per tal de practicar el que han aprés. A partir 
d’aquí, els posaré a la pissarra l’arbre genealògic de la meva família..  
 
Fase 1d. Treball individual/ posta en comú al grup. 
Els alumnes escriuran a la llibreta el nou vocabulari en català i en la seva llengua 
materna ( xinès, romanès, marroquí, ucraïnès, ...) per investigar si hi ha alguna similitud 
entre les dues llengües. Després, ho apuntarem a la pissarra per veure totes les llengües 
alhora.  
 
Fase 1e. Treball en grup classe ( co-construcció de l’explicació gramatical) 
La professora recollirà els resultats i farà les explicacions necessàries per tal que els 
alumnes puguin construir frases per descriure la seva família. Caldrà explicar adjectius, 
adverbis i alguns verbs, així com l’estructura de les frases. 
 
Fase 2a.  Treball per parelles heterogènies (producció oral) 
Barrejarem alumnes de nivell A1 amb A2 (inclús B1) per tal que practiquin oralment la 
descripció de la seva família i la del company (ús de la 3a persona) així, aconseguirem 
que uns aprenguin dels altres a construir frases. Per fer aquesta activitat utilitzaran les 
fotografies que van portar i altres que els proporcionarà la professora.  Mirar l’annex per 
veure algun exemple. 
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Fase 2b. Treball individual (producció escrita i visual- un mural) 
Cada alumne empegarà el seu arbre genealògic en una cartolina i, a més, posaran la foto 
de la seva família. També posaran una breu descripció escrita al mural. Tots ho penjaran 
a la paret. 
 
Fase 3. Treball conjunt de classe (Co-avaluació) 
Cada alumne explicarà a la resta d’alumnes l’arbre genealògic d’un company. Caldrà 
vetllar perquè tos els alumnes facin la producció oral en la mesura de les seves 
possibilitats. Els alumnes més avantatjats podran ajudar la resta de companys. 
L’explicació de cada alumne es comentarà i corregirà per part de la resta d’alumnes i de 
la professora.  
 
Fase 4. Activitat de conscienciació sobre l’aprenentatge. 
Farem les següents preguntes a l’alumnat: 

� Us ha agradat aquesta manera d’aprendre a parlar sobre la vostra família? Per 
què us ha agradat o per què no us ha agradat? 

 
 
ANNEX D’IMATGES I EXERCICIS 
 
- Observem i parlem: 
 

 
 
-Llegeix i parlem: 
 
En Li és el fill de l’Henfú i la Mei-Mei. 
La Xiao és filla de l’Henfú i la Mei-Mei. 
En Li és el germà de la Xiao. 
La Xiao és la germana d’en Li. 
 
- Ara escriu un text semblant a l’anterior explicant la família del teu company. Demana-
li la foto de la seva família. Explica també com vesteixen. 
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 2 
 
TÍTOL: LA MEVA CASA 
 
 
DESCRIPTOR GENERAL: 

� Saber descriure en català, oralment i per escrit, la seva casa mitjançant un 
correu electrònic. (forma part de l’activitat “Ens escrivim” que fem entre les 
aules d’acollida de l’Urgell i les Garrigues). 

 
 
NIVELL: A1 i A2 d’aula d’acollida. 
 
DESCRIPTORS ESPECÍFICS (subcompetències):  

� Saber reconèixer, memoritzar i utilitzar el vocabulari treballat en la seqüència. 
� Saber transformar mots: singular/plural, femení/masculí... 
� Saber ordenar frases. 
� Saber participar en converses. 
� Saber completar frases. 
� Saber escriure petits textos. 
� Saber relacionar text-imatge. 
� Saber comprendre frases i textos senzills. 

 
ACTIVITATS: 

� Observació d’un plànol de  Bellpuig. 
� Conversa amb el suport gràfic de les il.lustracions del quadern. 
� Davant d’alguna il.lustració, identificació d’elements concrets. 
� Elaboració d’un correu electrònic. 

 
VOCABULARI: 

� Situació de l’habitatge: ciutat, poble, barri, carrer ... 
� Mobiliari, estris de casa i petits electrodomèstics: taula, cadira, sofà, televisió, 

llum, llit, armari, manta, nevera, pot, paella, estufa ... 
� Habitatge: casa, pis, apartament, habitació, menjador, cuina, bany, lavabo, 

entrada, passadís, escala, sostre, terra, finestra, balcó,  ... 
� Adverbis: aquí, allà, dalt, baix, davant, darrere, dins, fora, a prop, lluny, al 

costat, entre ... 
� Adjectius: nou, gran, vell, petit ... 
� Verbs: haver, ser, estar, viure, tenir ... 

 
 
Fase 1a. Treball individual (comprensió global) 
Farem una pluja d’idees per saber on és la seva casa, si és nova o vella, gran o petita, si 
els agrada o no i per saber quin vocabulari saben de la seva casa. Per exemple, els 
preguntaré: Viviu a prop de l’institut? Quantes habitacions hi ha a casa vostra? Teniu 
televisió? La vostra casa s’assembla a la que vivíeu al vostre país? ... Els ensenyaré 
fotografies de cases grans i petites, amb jardí o sense, ... per tal que vagin veient i 
escoltant el vocabulari nou i esbrinant què és el que saben. 
Els explicaré que buscarem informació sobre diferents tipus d’habitatges per aprendre a 
dir on viuen, per descriure casa seva, per preguntar i dir com és la casa de cadascú i 
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donar indicacions per anar a cada estança de casa seva. Els motivaré explicant-los que 
quan hagin après el necessari enviaran un correu electrònic al alumnes de l’aula 
d’acollida de Mollerussa per tal de fer una descripció de la seva casa i així demostraran 
tot el que han aprés fins aquell punt de la seqüència. Aquesta part de la seqüència forma 
part d’una activitat que fem entre les aules d’acollida de la zona. Durant el curs, els 
meus alumnes s’escriuen amb alumnes d’altres aules d’acollida. Primer s’escriuen una 
postal, després una carta, un correu electrònic i, finalment, fem una trobada on 
participen més de 120 alumnes per tal que coneguin la seva parella. És una activitat que 
té molt èxit entre l’alumnat i és molt motivadora.  També caldrà que els enviïn alguna 
fotografia del seu habitatge on surtin ells amb la seva família. (Recordem que a la 1a 
seqüència vam parlar de la família). L’institut els deixarà una càmera digital als alumnes 
que no en tinguin.  
 
Fase 1b. Treball en grup (recerca d’informació) 
Veurem un plànol de Bellpuig (o d’altres poblacions si és el cas). Els alumnes hauran de 
situar la pròpia vivenda en el plànol i, a partir d’aquí, conversarem sobre els carrers, 
l’entorn ... com hi ha alumnes que no recorden el nom del seu carrer, s’ajudaran els uns 
als altres a trobar la seva casa. Així doncs, posarem en joc vocabulari de la situació de 
l’habitatge, adverbis de lloc ...   
 
Fase 1c.Treball en grup. 
Portaran fotos del seu habitatge. Observació i conversa a partir de fotografies de la 
pròpia casa, explicant si és un pis o una casa, si és gran o petita, quines dependències té, 
així com el mobiliari bàsic. 
 
Fase 1c. Treball en grup-classe. 
Posarem en comú el vocabulari nou que han après els uns dels altres durant la situació 
de casa seva al plànol i durant l’explicació de les seves fotografies.   
 
Fase 1d. Treball individual/ posta en comú al grup. 
Els alumnes escriuran a la llibreta el nou vocabulari en català i en la seva llengua 
materna ( xinès, romanès, marroquí, ucraïnès, ...) per investigar si hi ha alguna similitud 
entre les dues llengües. Després, ho apuntarem en una cartolina i ho penjarem a la classe 
per veure totes les llengües alhora.  
 
Fase 1e. Treball en grup classe ( co-construcció de l’explicació gramatical) 
La professora recollirà els resultats i farà les explicacions necessàries per tal que els 
alumnes puguin construir frases per descriure el seu habitatge. Caldrà explicar adjectius, 
adverbis i alguns verbs. Per exemple, farem frases com: 
 

finestres - porta - flors - escala - garatge - teulada - jardí 
 
_ La casa on jo visc té la ................................... vermella. 
_ La llum del sol entra per les .......................................................................... 
_ Tenim un .............................. amb moltes ..................................................... 
_ Per entrar a la casa s’ha de pujar una ........................................................... 
_ Entrem i sortim de la casa per la ................................................................... 
_ Guardem el cotxe al ....................................................................................... 
 
Completa: 
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- Al menjador hi ha un sofà. 
- Al menjador hi ha ................................................................................................. 
- Al ............................... hi ha............................................................................... 
- Al........................................................................................................................... 
- .............................................................................................................................. 
 
 
Fase 2a.  Treball per parelles heterogènies (producció oral) 
Barrejarem alumnes de nivell A1 amb A2 (inclús B1) per tal que practiquin oralment la 
descripció de la casa i l’entorn, així, aconseguirem que uns aprenguin dels altres a 
construir frases. Per fer aquesta activitat utilitzaran les fotografies que van fer i altres 
imatges que els proporcionaré. (Veure l’annex d’imatges). 
 
Fase 2b. Treball individual (producció escrita - El correu electrònic). 
Individualment elaboraran un esborrany del correu electrònic que han d’escriure als 
companys de l’aula d’acollida de Mollerussa. Avui portaran les fotografies dels llocs 
que més els agradin de la seva casa, per exemple de la seva habitació, on també surtin 
els seus familiars.. 
 
Fase 3. Treball conjunt de classe (Co-avaluació) 
Cada alumne llegirà a la resta d’alumnes el seu correu. Caldrà vetllar per tal que tots els 
membres del grup col·laborin en l’explicació oral en la mesura de les seves possibilitats. 
Cal tenir en compte que hi ha nivell barrejats (A1, A2, B1). 
Tots els membres de la classe escoltaran amb atenció els companys i entre tots ho 
corregirem (alumnes i professora) per tal que tots tinguin la seva producció final 
correcta. A continuació, tots enviaran els seus correus i miraran si han rebut els seus des 
de Mollerussa. Aquesta activitat els agrada molt i em va molt bé que tots escoltin el que 
han escrit els altres perquè els alumnes més desavantatjats (A1-A2) aprenen dels més 
avantatjats (B1). 
 
Fase 4. Activitat de conscienciació sobre l’aprenentatge. 
Farem les següents preguntes a l’alumnat: 

� Us ha agradat aquesta manera d’aprendre a parlar sobre la vostra casa? Per què 
us ha agradat o per què no us ha agradat? 
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INSTRUMENTS D’AUTOREGULACIÓ 
1- L’SCOBA 
A continuació, us presento la guia dels continguts gramaticals i lèxics  que repartiré als 
alumnes a l’inici de la seqüència.   

 
 
 
 
 
 
 

GRAMÀTICA 
Per realitzar la descripció 
d’una casa necessitem 
entendre les estructures i els 
usos de: 
 
-Oracions simples:  Present 
“A casa meva hi ha 4 
habitacions”. 
-Oracions subordinades. “Hi 
ha un garatge on guardem el 
cotxe”. 
-Oracions adverbials. “Tenim 
una habitació per planxar”. 
-Oracions comparatives. “La 
meva habitació és més gran 
que la del meu germà”. 
-Connectors textuals propis 
del text descriptiu. 

CAPACITAT DE 
PRODUIR 
TEXTOS 

DESCRIPTIUS 
Com per exemple    
“ la meva casa”. 

LÈXIC 
Respecte al lèxic, hem de conèixer: 
-substantius: casa, pis, apartament, habitació, 
menjador, lavabo, entrada, passadís, escala, 
sostre... 
-adjectius: nou, gran, vell, petit... 
-adverbis: aquí, allà, dalt, baix, davant... 
-verbs: haver, ser, estar, viure, tenir ... 
-connectors: a més, a més a més, també... 
 

ESTRATÈGIES PER LA 
PRODUCCIÓ ESCRITA 

D’UN CORREU 
ELECTRÒNIC: 

 

- Recollida d’idees que puc 
tractar: parts de la casa, 
mobiliari, dimensió, 
ambient, com m’hi sento, … 

- Esquema o esborrany de 
les informacions com a guió 
de l’escriptura (idea 
principal o inicial, idees 
secundàries, organització de 
les idees, ..) 

- Redacció de les idees en 
paràgrafs.  

- Lectura del text amb ulls 
externs (és interessant, és 
lògic i entenedor, …) 
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2- PAUTES METACOGNITIVES 
Per tal que l’alumnat es vagi autoavaluant i vegi què és capaç de fer, us proposo aquesta 
graella: 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DURANT LA REALITZACIÓ DE LA TASCA: 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SI NO 
ESTRUCTURA DEL TEXT 

� Estic respectant l’estructura de 
les descripcions? (La meva casa 
és...; a casa meva hi ha “x” 
habitacions...). 

� Estic ordenant la informació per 
fer una bona descripció? (idees 
principals, secundàries). 

� Estic organitzant les idees en 
forma de paràgrafs? 

� Estic entenent allò que he escrit? 
 

  

ASPECTES MORFOSINTÀCTICS 
� Estic respectant l’ordre bàsic de 

les frases en català: subjecte-
verb-complements? 

� Estic utilitzant adequadament el 
present? 

 

  

LÈXIC 
� Estic utilitzant els adjectius 

adequats per descriure la casa? 
(vell, nou ...) 

� Estic utilitzant els adverbis per 
descriure les parts de la meva 
casa? (prop, lluny ...) 

� Estic utilitzant bé els 
singulars/plurals, 
femenins/masculins? 

� Estic parlant amb el vocabulari 
nou? (menjador, cuina, nevera ...) 

� Estic utilitzant els verbs com en 
les frases que fem a classe? 

  

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ 
ORAL (participació en converses) 
� Estic participant en les converses 

que fem a classe per dir on visc? 
� Estic participant en les converses 

que fem a classe per descriure la 
meva casa: habitacions, mobles 
... ? 

� Estic participant en les converses 
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que fem a classe per preguntar on 
viu algú? 

� Estic participant en les converses 
que fem a classe per preguntar 
com és la casa d’un company? 

� ... 
 
 
 
 
Quan acabem totes les activitats, al final de la seqüència, tots els alumnes ompliran la 
següent graella per tal d’ajudar-los a decidir quina nota es posarien. Aquesta graella me 
la donaran junt amb totes les activitats que hem realitzat (llibreta, dossiers, correu 
electrònic...) 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ NOTA (has de posar 
una nota numèrica 
de l’1 al 10 en cada 

apartat).   
 

JUSTIFICACIÓ 
AMB 

EVIDÈNCIES 
(cal que ho 
justifiquis) 

ESTRUCTURA DEL TEXT 
� He respectat l’estructura de les 

descripcions? (La meva casa 
és...; a casa meva hi ha “x” 
habitacions...). 

� He ordenat la informació per fer 
una bona descripció? (idees 
principals, secundàries). 

� He organitzat les idees en forma 
de paràgrafs? 

� He entès allò que he escrit? 
 

  

ASPECTES MORFOSINTÀCTICS 
� He respectat l’ordre bàsic de les 

frases en català: subjecte-verb-
complements? 

� He utilitzat adequadament el 
present? 

 

  

LÈXIC 
� He utilitzat els adjectius adequats 

per descriure la casa? (vell, nou 
...) 

� He utilitzat els adverbis per 
descriure les parts de la meva 
casa? (prop, lluny ...) 

� He utilitzat bé els 
singulars/plurals, 
femenins/masculins? 

� He parlat amb el vocabulari nou? 
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(menjador, cuina, nevera ...) 
� He utilitzat els verbs com en les 

frases que fem a classe? 
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ 
ORAL (participació en converses) 
� Sé dir on visc? 
� Sé descriure la meva casa: 

habitacions, mobles ... ? 
� Sé preguntar on viu algú? 
� Sé preguntar com és la casa d’un 

company? 
� ... 
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ANNEX D’IMATGES PER APRENDRE VOCABULARI 
 
Aquí teniu una mostra de les imatges que utilitzo a classe. A partir d’elles aprenem 
vocabulari nou, construïm frases, aprenem els adverbis de lloc ... 
 

 
 
 
 
1. LA TEULADA     8. LA FINESTRA 
2. LA XEMENEIA     9. LA PERSIANA 
3. L’ANTENA DE TELEVISIÓ   10. ELS VIDRES 
4. EL BALCÓ     11. LES CORTINES 
5. LA PARET     12. L’ESCALA 
6. LA PORTA     13. El JARDÍ 
7. EL PANY      14. EL GARATGE 
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EL REBEDOR 
 

 
 
 
1. El mirall 
2. El penja-robes 
3. La porta 
4. El telèfon 
5. El paraigua 
6. El paraigüer 
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EL MENJADOR – SALA D’ESTAR 
 
 

 
 
 
1. Un televisor 
2. Un rellotge 
3. Un prestatge 
4. Un sofà 
5. Un llum 
6. Una llar de foc 
7. Una butaca 
8. Una catifa 
     etc 
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També juguem al mèmori, al bingo ... a partir d’aquestes imatges i altres: 
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 3 
 
TÍTOL: EL MEU POBLE 
 
 
DESCRIPTOR GENERAL: 
 

� Saber descriure en català, oralment i per escrit, el poble on viuen mitjançant un 
mural. 

 
 
NIVELL: A1 i A2 d’aula d’acollida. 
 
DESCRIPTORS ESPECÍFICS (subcompetències):  

� Saber reconèixer, memoritzar i utilitzar el vocabulari treballat en la seqüència. 
� Saber transformar mots: singular/plural, femení/masculí... 
� Saber ordenar frases. 
� Saber participar en converses. 
� Saber completar frases. 
� Saber escriure petits textos. 
� Saber relacionar text-imatge. 
� Saber comprendre frases i textos senzills. 
 

 
ACTIVITATS: 

� Visita a Bellpuig. 
� Conversa amb el suport gràfic de les il.lustracions del quadern. 
� Davant d’alguna il.lustració, identificació d’elements concrets. 
� Elaboració d’un mural. 

 
VOCABULARI: 

� Llocs: pas de vianants, plaça, parc, edifici, cantonada, vorera, calçada, carretera, 
botiga, institut, església, farmàcia, poliesportiu ... 

� Mobiliari: semàfor, fanal, paperera, banc, bústia, rètol, cartell... 
� Adverbis: al costat, darrere, davant, prop, sobre, sota ... 
� Adjectius: curt, llarg, gran, petit, lent, ràpid, nou, vell ... 
� Oficis: escombriaire, guàrdia, jardiner ... 
� Verbs: anar, caminar, passejar, circular, mirar, travessar ... 

 
 
Fase 1a. Treball individual (comprensió global) 
Farem una pluja d’idees per saber on viuen i quin vocabulari coneixen del seu poble. 
Per exemple, els preguntaré: on viviu? Hi ha piscina al vostre poble? I poliesportiu? 
S’assembla al lloc on vivíeu al vostre país? ... Els ensenyaré fotografies de la ciutat on 
visc per tal que vagin veient i escoltant el vocabulari nou. 
Els explicaré que buscarem informació sobre els seus pobles (la majoria viuen a 
Bellpuig) per aprendre a dir on viuen, per descriure el seu poble, per preguntar i dir on 
viu algú i donar indicacions per anar-hi. Els motivaré mitjançant una sortida per 
Bellpuig i, finalment, caldrà que facin un mural on es vegi tot el que han aprés.  
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Fase 1b. Treball en grup (recerca d’informació) 
Visita a Bellpuig (el poble on es troba el nostre IES). Veurem els carrers, places, 
botigues, monuments ... Anirem explicant els llocs, mobiliari, etc i els alumnes prendran 
nota del vocabulari nou (per ex. semàfor, pas de vianants...). Durant la visita, l’alumnat 
farà fotos per posar-les al mural. 
 
Fase 1c. Treball en grup-classe. 
Posarem en comú el vocabulari nou que van aprendre durant la visita a Bellpuig. També 
relacionarem aquest vocabulari amb les fotos que van fer.  
 
Fase 1d. Treball individual/ posta en comú al grup. 
Els alumnes escriuran a la llibreta el nou vocabulari en català i en la seva llengua 
materna ( xinès, romanès, marroquí, ucraïnès, ...) per investigar si hi ha alguna similitud 
entre les dues llengües. Després, ho apuntarem a la pissarra per veure totes les llengües 
alhora.  
 
Fase 1e. Treball en grup classe ( co-construcció de l’explicació gramatical) 
La professora recollirà els resultats i farà les explicacions necessàries per tal que els 
alumnes puguin construir frases per descriure el poble. Caldrà explicar adjectius, 
adverbis i alguns verbs. 
 
Fase 2a.  Treball per parelles heterogènies (producció oral) 
Barrejarem alumnes de nivell A1 amb A2 (inclús B1) per tal que practiquin oralment la 
descripció de Bellpuig i del propi poble (si viuen en un altre lloc), així, aconseguirem 
que uns aprenguin dels altres a construir frases. Per fer aquesta activitat utilitzaran les 
fotografies que van fer durant la sortida. 
 
Fase 2b. Treball en grup (producció escrita i visual- El mural) 
En grups de 4 persones elaboraran un mural de Bellpuig. Posaran les fotografies dels 
llocs més emblemàtics de la població i escriuran un text senzill que expliqui cada 
imatge. 
 
Fase 3. Treball conjunt de classe (Co-avaluació) 
Cada grup explicarà a la resta d’alumnes el seu mural. Caldrà vetllar per tal que tots els 
membres del grup col·laborin en l’explicació oral en la mesura de les seves possibilitats. 
Cal tenir en compte que hi ha nivell barrejats (A1, A2, B1). 
L’explicació de cada grup es comentarà i corregirà per part de la resta d’alumnes i de la 
professora. El murals es penjaran a la classe. 
 
Fase 4. Activitat de conscienciació sobre l’aprenentatge. 
Farem les següents preguntes a l’alumnat: 

� Us ha agradat aquesta manera d’aprendre a parlar sobre el vostre poble? Per què 
us ha agradat o per què no us ha agradat? 

� Us ha ajudat fer fotos o les explicacions dels vostres companys a aprendre 
paraules noves com: pas de vianants, semàfor, farmàcia...?  
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7- Una reflexió final amb el títol: “El PEL i jo/nosaltres en aquest moment”  
 
Després de fer totes les seqüències, la família de seqüències, l’Scoba , les pautes 
metacognitgives..., de llegir els articles brillants de l’Olga i d’aprendre molt a través de 
les vostres tasques, ara ja puc començar a avançar en tot aquest món que fins fa uns 
mesos era totalment desconegut per mi. Puc començar a caminar i a construir per mi 
sola. No ha estat gens fàcil perquè determinada nomenclatura em sonava a xinès, però 
crec que tot aquest esforç puc aplicar-lo a classe, de fet moltes coses ja les feia, però ara 
li trobo més sentit a tot. 


