
2a seqüència didàctica: 
Objectiu: intercanviar oralment informació de lllleseseses    ppppoooorrrrssss.... 

 

 
 
Fase 1a 
Treball individual-col—lectiu 

What scares you? Es demana que tothom pensi de què té por i, si és possible, que ho 

posi en  coneixement dels companys. D’aquesta  manera, s’introdueix  nou vocabulari 

que s’apunta a la pissarra. 
 

 
 
Fase 1b 
Treball individual 

La professora dibuixa tres columnes a la pissarra: very scary/ quite scary/ not scary. Cada 

alumne crearà una graella personal sobre el que té por o no. El vocabulari l’extreu de la 

pissarra. 
 

 
 
Fase 1c 
Treball en grup (4) 

Fes un cop d’ull a la teva  llista. Per què creus que et fan por unes coses  i unes altres no? 

Tria una paraula de qualsevol columna i pensa per què et fa por o no. Quina història hi 

ha   al  darrera  d’aquesta  paraula?  Intercanvia oralment  la  teva   resposta  amb  un 

company/a.  Utilitza tots   els  recursos verbals que tinguis al  teu abast. Abans de 

començar, però, pensa en parelles en les estructures que us puguin servir per a: 

a)   Iniciar i tancar la conversa; 

b)   Preguntar per les pors; 

c)   Donar informació sobre què et fa por o què no et fa por; 

d)  Solucionar problemes de comunicació (si no s’entén l’interlocutor). 
 
 
 
Fase 1d 
Treball col—lectiu 

Posada en  comú de les  estructures pensades per cada parella per tal  d’intercanviar 

oralment informació sobre les  pors amb un company/a. Un  cop els  alumnes hagin 

extret les seves conclusions, la professora lliurarà a cada alumne una llista  amb frases 
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útils  per tal  de conversar. Queda sobreentès que aquesta llista  és  viva  i dinàmica i 

queda subjecta a qualsevol canvi. 
 

 
 
Fase 1e 
Treball per parelles 

Intercanvi oral d’informació  sobre les  pors tot  utilitzant les  estructures posades en 

comú. 
 

 
 
3a seqüència didàctica: 
Objectiu: prendre notes de l’intercanvi oral sobre les pors i fer-ne un breu resum. 

 

 
 
Fase 1a 
Treball per parelles 

Intercanvi oral d’informació  sobre les  pors tot  utilitzant les  estructures posades en 

comú en l’última sessió. Aquesta primera activitat serveix per recordar on vam acabar 

l’últim dia. Canvia de por per tal que la conversa amb la teva  parella sigui més  rica o 

canvia de parella. 
 

 
 

Fase 1b 
Treball individual 

Per tal  de recordar tota   la  informació pren nota de manera concisa mentre el  teu 

company/a t’explica la seva  història. 
 

 
 
Fase 1c 
Treball individual/ en grup  (4) 

La  resta  de  companys del  grup  desconeix la  informació que  t’has  intercanviat 

oralment. Explica la por de la teva  parella als nous companys amb l’ajuda de les notes 

que has pres. Mentre un explica la resta de companys pren nota. 
 

 
 
Fase 1d 
Treball en grup 

Amb la informació que us heu intercanviat escriu un breu resum per tal de compartir 

aquesta informació amb la resta de la classe. 

Abans d’escriure: 
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-  Seleccioneu la informació que voleu donar als vostres companys/es. 

-  Organitzeu la  forma de presentar la  informació (quina informació serà la 

primera...) 

-  Penseu en  les  expressions útils  per tal  d’escriure  un resum. Si ho  creieu 

convenient demaneu ajuda a la professora. 
 

 
 

Fase 1e 
Treball col—lectiu professora-alumnes 

Cada grup presenta el resum a la resta de la classe. El revisareu conjuntament amb tot 

el grup classe. 

 
 

De  la  mateixa manera que hem fet  a  la  primera seqüència, ara també afegim una 

graella d’autoavaluació i una altra dels indicadors d’assoliment. 
 

 
 

GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ 
 

 
 SÍ NO EVIDÈNCIA 

Sóc capaç d’iniciar una conversa a nivell oral.    
 

Sóc capaç de tancar una conversa a nivell oral.    

Sóc capaç de preguntar per les pors a nivell oral.    

Sóc  capaç  de donar informació sobre què em  fa  por a 

nivell oral. 
   

Sóc capaç de donar informació sobre què no  em  fa por a 

nivell oral. 
   

Sóc capaç de solucionar problemes de comunicació (si no 

s’entén l’interlocutor). 
   

Sóc capaç de seleccionar la informació més  rellevant que 

vull donar als meus companys a nivell oral. 
   

Sóc capaç de prendre notes del que els altres diuen.    

Sóc capaç de fer un breu resum a nivell escrit del que els 

altres han  dit. 
   

Sóc  capaç  d’estructurar  la  informació oral  de  manera 

entenedora. 
   

He tingut cura en la pronunciació.    
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He tingut una actitud positiva i oberta dins el grup.    

He col—laborat activament en l’elaboració del resum.    

 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’ASSOLIMENT 
 
 
 SÍ NO 

És capaç d’iniciar una conversa a nivell oral.   

És capaç de tancar una conversa a nivell oral.   

És capaç de preguntar sobre les pors a nivell oral.   

És capaç de donar informació personal.   

És capaç de solucionar problemes de comunicació.   

És capaç d’estructurar la informació oral de manera entenedora.   

És capaç de prendre notes del que els altres diuen.   

És capaç de fer un breu resum a nivell escrit.   

Ha tingut cura en la pronunciació.   

Ha tingut una actitud positiva i oberta dins el grup.   

Ha col—laborat en la bona dinàmica de les sessions.   

 
 
 
 

5-  La  formulació  de  descriptors  específics   relacionats  amb  la  ‘família  

de seqüències’. 

 


