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Objectius didàctics Competències  bàsiques pròpies 

de l’àrea 
a)Comprendre  i ser capaç d’extreure  informació explícita i fer inferències sobre 
diferents tipus de textos orals de tipologia i contingut diversos (instruccions d’aula, 
narracions, descripcions, … amb lèxic freqüent i quotidià. 
b) Utilitzar diferents estratègies per comprendre les produccions orals a l’aula: 
reconèixer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir i retenir. 
 

Obtenir informació bàsica i 
comprendre textos orals, senzills o 
adaptats, de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i de l’àmbit 
escolar 

c)Utilitzar la ll. anglesa en diferents situacions d’aula com saludar, acomiadar-se,, 
demanar permís, donar les gràcies, comentar , fer suggeriments, expressar opinions. 
d)Parlar amb claredat i prou fluïdesa per assegurar la comprensió de l’audiència. 
 

Planificar i produir textos orals breus i 
senzills adequats a la situació 
comunicativa . 

e)Mantenir el tema de la conversa i aportar nova informació en les interaccions orals. 

 Emprar estratègies d’interacció oral 
d’acord amb la situació comunicativa 
per iniciar, mantenir i acabar el 
discurs. 

f)Utilitzar, amb suports generals, les eines de consulta adequades i seleccionar la 
significació més pertinent per accedir a la comprensió d’informació explícita i implícita 

Utilitzar eines de consulta per accedir 
a la comprensió de textos 

g)Produir  una carta senzilla i seguint l’estructura donada amb un repertori lèxic 
adequat, amb suports, utilitzant connectors bàsics per donar cohesió al text, tenint en 
compte el destinatari, la finalitat comunicativa i les característiques textuals. 

 Produir textos senzills amb 
adequació a la situació comunicativa i 
amb l’ajut de suports. 

h)Utilitzar estratègies plurilingües senzilles per comunicar-se. Utilitzar estratègies plurilingües per a 
la comunicació. 

 
 

Competències bàsiques 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
Competència digital  
Competència social i ciutadana. 
Competència d’aprendre a aprendre. 
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

 
 

Continguts 
. National Parks in the USA ( situació, característiques principals, clima, vegetació, fauna,...) 
. Possibles actuacions per preservar els parcs Nacionals i el seu entorn. 
. Lèxic: vocabulari freqüent i específic relacionat amb el tema.  
. Estratègies que tenen com a finalitat obtenir informació del text :fer hipòtesis, localitzar paraules clau, fer inferències,  idea 
principal i idees secundàries. 
.Tipus de text escrit: carta 
.Situacions comunicatives: intercanvi d’informació, de raonament o opinió apropiades per l’edat, conversa oberta guiada pel 
professor. 

Via Augusta, 202-226
 

08021 Barcelona 
Tel. 934 006 900 
educacio.gencat.cat 



 

 
 

.Estratègies d’aprenentatge: exploració d’idees prèvies, planificació, cerca i selecció d’informació,, imitació de models, 
formulació de preguntes… 
.Planificació de  cerques bàsiques i, de manera pautada, selecció de  la informació més adient als objectius proposats i 
organització de  les fonts seleccionades. 
 

 
Criteris d’avaluació 

- Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades procedents de diferents contextos  
- Participar en les interaccions orals (fer preguntes, demanar aclariments o disculpes, donar les gràcies) i mostrar 

interès en les produccions orals pròpies i respecte per les produccions orals dels altres. 
- Elaborar textos escrits senzills ( carta al govern the USA) tant en suport paper com digital segons un model i tenint en 

compte el destinatari/ària, el tipus de text i la finalitat comunicativa.  
- Comprendre el sentit global i informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents suports i 

formats 
- Fer recerca d’informació i seleccionar la més rellevant per poder completar l’activitat.  
- Tenir interès a solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos multilingües, 

sabent adaptar els missatges. 
 
 

 

Activitats. Seqüència didàctica (pas a pas)  
Organització de l’alumnat 
(individual, parelles, petit 

grup, grup classe...) 
SESSIÓ 1 

- A partir de la presentació, explicar els parcs nacionals de USA,  en què consisteixen i els 
seus orígens  

- Preguntar a l’alumnat sobre quins parcs coneixen i mostrar els parcs més famosos.  
- A partir de diferents imatges de parcs nacionals els han de situar en un mapa. Aquesta 

activitat és oral i es realitza en petits grups. Han de dir si estan situats al nord, sud, est o 
oest del país i explicar el motiu pel qual han pres aquesta decisió.  
Per a fer-ho, han d’utilitzar la llista de vocabulari que se’ls facilita per ajudar-los en 
l’activitat.  

- Després de visualitzar les imatges dels parcs. l’alumnat descobreix on estan situats 
realment i ho comparen amb les seves respostes.  
 
 

SESSIÓ 2 
- Mirar un vídeo que mostra tots els parcs naturals i en un paper han d’escriure el nom dels 

que els agraden més.  
- Two truths and a lie: en aquesta activitat es mostren 3 dades curioses d’alguns parcs. 3 

alumnes ho llegeixen en veu alta i la resta, en grups, han de parlar i decidir quines són 
certes i quina és la falsa. Un cop decidit en grups, un portaveu de cada grup explica la 
seva decisió a la resta de classe.  

- Es mostren diferents animals que es troben als parcs nacionals i es treballa el vocabulari.  
- Guess the animal: l’alumnat es distribueix en grups de 4 persones.  

Cada alumne escriu el nom d’un animal i gira el paper per tal que la resta de companys no 
vegin el que hi ha escrit. Aquest paper el passa cap al company de la dreta que, sense 
mirar, l’agafa i se’l posa damunt de la seva front. A partir d’aquí hauran de fer preguntes 
per tal de poder endevinar de quin animal es tracta. 

 
 

SESSIÓ 3-4  
- L’auxiliar pregunta a l’alumnat quines idees o com creuen que poden protegir/ tenir cura 

dels parcs nacionals.  
- Introdueix l’activitat de com escriure una carta al govern per tal que no redueixin els parcs 

tot seguint diferents models.  
- L’alumnat ha de fer recerca a internet sobre el seu parc nacional preferit de la sessió 2, i 

han d’escriure la carta al govern tot donant les seves raons per les quals vol visitar el parc.  
 
 

Grup classe 
Grups de 4 -6 alumnes. 
Treball individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 
 
Computers,  
web page https://nps.gov/findapark/index.htm 
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online video https://www.youtube.com/watch?v=lva1m8cl9-Q 
paper, markers, map, pens 
 

 

Activitat 

 
Enllaços on es troba l’activitat o el material realitzat. 
 
PowerPoint: 
https://docs.google.com/presentation/d/17lgV7JOOyPWzA0VMqmPTdTd
GbNdCGe6CvyWQMCxe3EU/edit?usp=sharing  
 
Document a imprimir, Sessió 1 
https://docs.google.com/document/d/1jlpgRHMPV6o8HF6o4O3OCoK9Mat
3cTGf6hOZZfkkIbw/edit?usp=sharing  
 
Document a imprimir (doble cara), Sessió 2 
https://docs.google.com/document/d/14h6Hm0GHx0PIldmF_-KO-M58pR8
44he8H7kJ6JGQ9VQ/edit?usp=sharing  
 

DURACIÓ 4 sessions 
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