
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA :   PETITS - P4 
Àmbit/Àrees: Comunicació i Llenguatge 

Què he de fer? TASCA  Anglès 

1. Escoltar, ballar i cantar la Hello Song 

2. Mirar i escoltar el vídeo del conte Spot’s birthday party  

Endinsar-nos en l’ofici d’escultores i escultors 

Aquests artistes creen obres d'art utilitzant diferents materials 

com ara l'argila, el marbre... Us proposem que us convertiu en 

escultors per un dia i creeu una escultura amb pasta de sal.  

1. Fer la pasta de sal. Podeu seguir els passos que us 

detallo o veure aquest vídeo.  

2. Fer l’escultura. Si voleu, la podeu decorar o fins i tot, 

podeu posar-la al forn perquè quedi dura i desprès la 

podeu pintar.  

Ens podeu fer arribar fotografies del procés i del resultat final!  

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

Anglès Dispositiu amb internet per veure els vídeos. 

1. Enllaç de la cançó. 

2. Enllaç del vídeo del conte d’anglès  

Endinsar-nos en l’ofici d’escultores i escultors 

1. Pasta de sal: 

- Ingredients: farina, sal, oli i aigua.  

- Enllaç del pas a pas o vídeo per fer la pasta 

2. Dispositiu per fer fotografies del procés i del resultat de 

la vostra escultura.  

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

Anglès 

A l’escola, habitualment comencem les sessions d’anglès amb 

la Hello song, per tant, la coneixen bé. Els podeu animar a 

ballar i cantar demanant-los que us l’ensenyin (imitem els 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/3r02KLJOqjU
https://drive.google.com/file/d/1qpTNeHEhTLo_1uWlOfw1ro3PAAs2PzBj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3K1KyZRPX2A
https://drive.google.com/file/d/1qpTNeHEhTLo_1uWlOfw1ro3PAAs2PzBj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3K1KyZRPX2A


gestos que fan els personatges del vídeo). 

Després, posareu el vídeo del conte. Els podeu avançar que 

surt un personatge que coneixen molt bé i que sempre veuen 

quan fan anglès… a veure si endevinen qui és! Sempre 

despertem al Cheeky Monkey (per tant, l’inici del vídeo és la 

rutina que també estan acostumats a fer a classe). El més 

important és que gaudeixin del conte. No cal que comprenguin 

totes les paraules, però entendran el sentit global de la història. 

Quan acabi, els podeu preguntar si els ha agradat. Envieu-nos 

algun material relacionat amb les activitats d’anglès: graveu un 

àudio/missatge pel Cheeky Monkey (per exemple: Hello 

Cheeky Monkey, how are you? I send a kiss!), o a feu un dibuix 

sobre el conte, o un vídeo ballant la Hello song, o un àudio 

cantant la cançó Happy birthday per felicitar a l’Spot… 

qualsevol que als nens i nenes els vingui de gust! 

 

Endinsar-nos en l’ofici d’escultores i escultors 

Ajudeu als infants a seguir els passos per poder fer la pasta de 

sal. Potencieu la seva creativitat deixant que facin lliurement 

l’escultura i la decorin, si volen.  

Enllaços d’interès   Cançó d’anglès 

Vídeo del conte en anglès 

Pasta de sal: 

- Pas a pas per fer la pasta de sal 

- Video  

Comprovo què he fet  Al final de la setmana, llegiu aquestes frases als nens i nenes 

per a que puguin comprovar si han fet tota la proposta: 

- He seguit els passos per fer la pasta de sal 

- He fet una escultura 

- He gaudit ballant i cantant la Hello Song 

- He escoltat atentament el conte Spot’s birthday party 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/3r02KLJOqjU
https://drive.google.com/file/d/1qpTNeHEhTLo_1uWlOfw1ro3PAAs2PzBj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3K1KyZRPX2A


 


