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PRIOR KNOWLEDGE

UNIT TITLE:
“Volem
LEVEL:

sentir el Bon Nadal arreu del món”
cicle superior

OBJECTIVES:

TEACHER’S
ACTIVITIES

STUDENTS’
ACTIVITIES

1

Explicar les tradicions del
Nadal del nostre país.
Explicar que cada país
celebra el Nadal d’una
manera diferent. Posar
exemples.

2

Demana als alumnes que
busquin com es diu bones
festes en altres idiomes.
Es parla dels recursos de
cerca
d’informació:
Internet, entrevistes amb
gent
d’altres
països,
llibres,
diccionaris...
potenciant l’aprenentatge
actiu.

Cada alumne explica com
es celebra el Nadal a casa
seva.
Cerquem informació de
com es celebra el Nadal
en
altres
països
(prioritzant els països
d’origen dels alumnes
nouvinguts del centre)
Els alumnes comparteixen
la informació cercada una
vegada han fet ús dels
diferents recursos per a
cercar-ho.
Es comenta quin recurs ha
funcionat millor alhora de
buscar la informació, ja
que, depèn del que
necessitem és més útil un
recurs que un altre.
Els alumnes escriuen
bones festes en els
diferents idiomes en un
mural per tal de penjar-ho
a l’entrada de l’escola.
En la cantada de Nadal
els alumnes felicitaran el
bon Nadal en diferents
llengües abans de la
cantada de nadales.

STEP TIME

3

Una vegada recollida la
informació de com es diu
bones festes en diferents
idiomes, el mestre explica
de quin països prové cada
frase.
Després
dóna
orientacions sobre el
mural que es realitzarà
per l’escola.

INTERACTION MATERIAL

Grup
classe

Imatges
d’aspectes
relacionats
amb el Nadal
en
altres
països

Grup
classe.

Diccionaris en
varies
llengües,
ordinador
connexió
Internet,
llibres
de
diversos
idiomes.

Treball
en grups

Grup
classe

Paper de mural
Colors

Treball
en grups

Cartolina
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4

5

6

El mestre informa als
coordinadors de cada
cicle l’elaboració del
mural i proposa que a la
reunió de coordinació de
cicle es comenti a tots els
professors que informin
als grups classes sobre
l’elaboració del mural per
fer partícips de la feina
realitzada a tota la
comunitat educativa.
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Exemple del mural realitzat
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