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Objectius didàctics Competències bàsiques 

a) Participar activament en la realització d'un ball típic d'Escòcia. EF - C5. Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els 
recursos expressius del propi cos. 

b) Conèixer els aspectes més característics del dia nacional d’Escòcia i 
mostrar una actitud positiva i de respecte cap a aquesta cultura. 

ENG - C12. Utilitzar estratègies plurilingües per a la 
comunicació. 

c)  Dur a terme l’autoavaluació d’allò après fent ús de les TAC. AA - C2. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. 

Continguts 
- Coneixement i respecte pels elements més tradicionals del dia nacional d’Escòcia i de la seva cultura en general. 
- Visualització de vídeos expositius de diferents balls regionals d'Escòcia. 
- Realització d’un ball típic escocès amb vàries variants. 
- Ús d’estratègies de comunicació en llengua anglesa per a la interacció i resolució de dubtes. 
- Ús de les TAC (formularis de Google) per a realitzar una valoració d’allò après. 

Criteris d’avaluació 
 
a) Participa en la realització d'un ball típic escocès de forma rítmica i coordinada. 
b) Mostra una actitud positiva i de respecte cap a la cultura escocesa i les seves tradicions..  
c) És capaç d'autoavaluar-se de forma objectiva i realista.  
 

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

grup, grup classe...) 

- Explicació i exposició dels aspectes més destacats de la festa nacional d’Escòcia (St. Andrew’s 
day, November 30th) mitjançant una presentació en powerpoint. 

- Visionat de vídeos de diferents balls tradicionals escocesos. 

- Assaig per passos d’un dels balls més clàssics de St. Andrew’s day i posterior realització de 
forma grupal. 

- Assaig per passos d’una altra varietat de ball practicat al St. Andrew’s day i posterior realització. 

 
- Individual al gimnàs asseguts al 
terra. 

- Individual al gimnàs asseguts al 
terra. 
 
- Dos grans grups posicionats 
paral·lelament al gimnàs. 
 
- Dos grans grups posicionats 
paral·lelament al gimnàs. 
 

Recursos  
 
Monitor multitàctil interactiu i gimnàs del centre. 
 

Activitat 
 
https://padlet.com/jroldan51/plksm135w2h3exbo 
 

DURACIÓ Una sessió d’una hora. 

https://padlet.com/jroldan51/plksm135w2h3exbo

