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Nivell 
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Objectius didàctics Competències bàsiques 

a) Seguir les instruccions de textos orals per tal 
de poder jugar a Timeline donades per 
l’auxiliar de llengua i per un tutorial a 
YouTube®. 

1. Obtenir informació i interpretar textos orals de la 
vida quotidiana. 
Comprendre les idees principals d'informació oral i 
escrita clara sobre temes relatius a l'entorn on es 
mou l'aprenent. b)  Recollir informacions de diversos textos orals 

per poder dissenyar un listicle i una infografia. 

c) Dissenyar un tutorial per un joc per aprendre 
anglès pels companys de l’ESO 

2. Planificar i produir textos orals de tipologia diversa 
adequats a la situació comunicativa.  
Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre 
temes que són familiars o d'interès personal. 

 

Continguts 

Comprensió oral i escrita: global i literal. 
Estratègies de comprensió i producció oral. 
Lèxic propi dels jocs de taula. 
Imperatiu i instruccions. 

 
 

Criteris d’avaluació 

 

1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions i instruccions de la professora i les que 
apareixen en el material de treball escolar. 
2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses o instruccions on participen 
nadius i no nadius, tant si s'hi assisteix en directe com si estan enregistrats, sempre que es parli amb 
claredat i en varietats estàndard de la llengua. 
3. Explicar breument les instruccions del joc, resultat d'un treball de grup, amb el suport de breus 
anotacions. 

 

 

Activitats. Seqüència didàctica (pas a pas)  
Organització de 

l’alumnat 

1.- Presentació de la tasca a fer 
2.- Revisió del vocabulari necessari per parlar dels jocs. 
3.- Disseny d’un test a partir de la visualització d’un vídeo. 
4.- Disseny d’una infografia sobre les avantatges dels jocs en 

1. Grup classe 
2. Individual 
3. Parelles 
4. Parelles 
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l’aprenentatge a partir del visionat d’un vídeo. 
5.- Joc d’aparellament de jocs i descripcions. 
6.- Disseny d’un listicle a partir d’un article i d’un vídeo 
7.- Comprensió d’un tutorial sobre un joc de taula, resposta a preguntes de 
comprensió i jugar al joc. 
8.- Disseny del joc i enregistrament del tutorial. 
9. Jugar amb els companys de l’ESO. 

 
5. Individual 
6. Parelles 
7. Individual i en grups 
de 4. 
8. Parelles 
9. Grups classe i altres 
grups. 

 

 

 

Recursos 

The Timeline game 
Internet connection: Edpuzzle – Quizzlet – Canva – Moviemaker o 
similar 

 

 

 

Activitat https://sites.google.com/xtec.cat/playingtolearn Duració 9 sessions 

 

 

 
 


