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La pissarra digital en una classe d'anglès de cicle inicial
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Llengua estrangera (anglès)

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

Aquesta experiència es porta a terme a la classe de primer de primària, amb el grup desdo-
blat (12 alumnes). L’activitat té una durada total de mitja hora.
El mestre inicia la sessió parlant sobre el temps (Weather). El primer que fa l’alumnat quan 
entra a classe és contestar a la pregunta: How do you feel? (Com et sents?); per fer-ho to-
quen una de les imatges que hi ha a la porta de l’aula (Happy, Hungry, etc.). Gràcies a això el 
mestre pot veure com se senten els seus alumnes abans d’iniciar la sessió i tenir-ho en comp-
te al llarg de la mateixa. Cal esmentar que el mestre repeteix aquesta acció en el moment que 
els infants han de sortir de l’aula, per tal de poder valorar la tasca docent (observar si els 
alumnes surten tristos o contents). Aquestes accions es fonamenten en un projecte transver-
sal de tota l’escola sobre les emocions.
Després d’aquesta primera acció els alumnes canten i ballen una cançó sobre el temps, així 
es desinhibeixen i es motiven.
A continuació es van treballant diverses activitats amb el suport de la pissarra digital interacti-
va, segons el tema programat. Per acabar els alumnes es posen en posició de relaxació i es-
colten novament una cançó en anglès extreta de la xarxa.
Tota la sessió és en anglès, el mestre no utilitza per res el català. La pissarra digital li permet 
fer-ho íntegrament en aquest idioma, amb el recolzament de les activitats de la PDI del llibre 
d’anglès.
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Enllaços http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com/2011/02/experiencia-
de-centre-la-pissarra.html
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