
 
 

TÍTOL: BIOGRAPHIES 

SEQUENCIACIÓ- 5 sessions 

JUSTIFICACIÓ 
Aquesta activitat ha estat dissenyada per portar a la memòria els fets o esdeveniments més importants de la pròpia vida 
que es volen recordar i donar-los a conèixer explicant la seva història. Els alumnes aconseguiran informació de diverses 
fonts per tal d’elaborar una autobiografia.  

OBJECTIUS 

- Mostrar interès per les aportacions dels altres i respectar-ne el torn de paraula.  
- Participar en el treball cooperatiu amb el grup per argumentar i consensuar.  
- Avaluar la tasca de cadascú i la dels altres en l’expressió escrita i oral.  
- Utilitzar i interpretar eixos cronològics.  
- Realitzar produccions artístiques com a suport.  
- Presentar fets seguint un ordre temporal adequat.  
- Expressar oralment i amb coherència esdeveniments relacionats amb la seva vida.  
- Comprendre i expressar missatges verbals i no verbals.  
- Utilitzar diferents fonts d’informació com a mitjà de recerca de coneixements. 
- Fomentar l’autonomia personal.  

 
CONTINGUTS 

Llengües :  
Català 
Castellà 
Anglès 

- Tipologia textual: Biografia 
- Transmissió del missatge: Llenguatge verbal i no verbal.  
- El registre formal.  
- Ús del temps verbal passat i present.  

Matemàtiques - Elaboració d’esquemes i estructuració de la informació rebuda.  

Medi - El pas del temps i la seva relació amb l’entorn.  



Valors  - Identitat i autoestima personal. 
- Habilitats de comunicació.  
- Escolta activa.  
- Torn de paraula. 

 
 

METODOLOGIA 

 
Es fa ús d’una metodologia dirigida per explicar l’estructura especifica de la biografia. També d’una metodologia d’investigació en el procés de 
buscar informació a través de diverses fonts (fotos, família...). 

 

COMPETÈNCIES 

1. Competència 
comunicativa lingüística i 

audiovisual 

- Utilització del llenguatge com instrument de comunicació oral i escrita.  
- Recerca, recopilació i processament de la informació. 
- Comprensió, composició i utilitzaciódel text biogràfic amb intenció comunicativa.  

3. Competència del 
tractament de la informació i 

competència 

- Recerca, obtenció i processament de la informació de la seva vida, integrar-la a esquemes previs i 
transmetre-la amb intenció comunicativa.  

5. Competència d'aprendre 
a aprendre 

- Adquisició de les pròpies capacitats del procés i de les estratègies necessàries per desenvolupar-les.  
- Adquisició de les habilitats de recerca. 

6. Competència d'autonomia 
i iniciativa personal 

- Adquisició de l’autonomia personal, responsabilitat, pensament crític i reflexiu al seleccionar, tractar i 
utilitzar la informació. 

 



ACTIVITATS RECURSOS (HUMANS, MATERIALS I 
D’ESPAI) 

INTRODUCCIÓ 
1ª sessió: Introducció eix cronològic.  - Organitzatius: Individual i gran grup. 

- Humans: mestre tutora, mestre 
especialista de llengua anglesa i família.  

- Materials: Fotografies, fulls, cola, 
cartolines, llapis, càmera, ordinador, 
PDI.  

- Espai: Aula ordinària. 

2ª sessió: Pluja d’idees dels esdeveniments més importants.  

DESENVOLUPAMENT 
3ª sessió: Confecció eix cronològic.  

4ª sessió: Exposició oral del seu eix cronològic.  

CONSOLIDACIÓ 5ª sessió: Valoració de les exposicions.  

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ 

INSTRUMENTS  INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Gravació exposició oral.  
- Mostra interès per les aportacions dels altres i respectar-ne 

el torn de paraula.  
- Buscai selecciona informació sobre els esdeveniments de la 

seva vida.  
- Participa en el treball cooperatiu amb el grup per argumentar 

i consensuar.  
- Avalua la tasca de cadascú i la dels altres en l’expressió 

escrita i oral.  
- Utilitzai interpreta eixos cronològics.  
- Realitza produccions artístiques com a suport.  
- Presenta fets seguit un ordre temporal adequat.  

Pòster o mural de l’eix cronològic.  

Visualització dels vídeos en gran grup. 



	

	

	

- Expressa oralment i amb coherència esdeveniments 
relacionats amb la seva vida.  

- Compren i expressa missatges verbals i no verbals.  
- Utilitza diferents fonts d’informació com a mitjà de recerca 

de coneixements. 
- Reflexiona i pren consciència dels punts positius i a millorar 

en les seves produccions.  
- Detecta errors comuns d’expressió i aprèn amb els altres. 


