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Last night 
 
 
 
 
Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta unitat didàctica és introduir per primera vegada el temps passat 
(past simple) en alumnes de nivell elemental. L’objectiu primordial és que, en acabar la 
unitat, els alumnes puguin entendre i produir narracions simples en temps passat en 
anglès. 
 
Descripció de la proposta 
  
La unitat didàctica està dividida en 2 grans blocs: 
 

- Durant les primeres 4 sessions el treball a l’aula consisteix en activitats 
guiades pel professor que permeten a l’alumne familiaritzar-se i entendre 
els rudiments del temps passat en anglès.  

- En les darreres 3 sessions els alumnes passen a tenir un rol més actiu ja 
que han d’aplicar els coneixements adquirits per elaborar i presentar un 
producte (biografia en passat) a la resta del grup. 

 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
La proposta de treball és aconseguir que, a partir d’un mètode inductiu i, sempre 
partint dels coneixements previs de l’alumnat, aquest sigui capaç d’entendre i produir 
missatges en passat.  
 
La seqüència didàctica està dividida en 7 sessions de 90 minuts. 
 
El treball a classe durant les 4 primeres sessions consisteix en presentar diferents 
documents (textuals, visuals, àudios, audiovisuals, etc.) i, amb l’ajuda del professor, 
els alumnes els han d’entendre i formular la descripció de les regles per al 
funcionament del temps passat en anglès. Les activitats que hi ha a posteriori són 
encaminades a reforçar l’adquisició d’aquest coneixement i a ajudar als alumnes a 
aplicar-ho en contextos i situacions significativament comunicatives (escriure en un 
blog, narrar una història, descobrir una incògnita, etc.). 
 
Durant les 3 darreres sessions els alumnes preparen i presenten el producte final on 
aplicaran tots els coneixements apresos prèviament i que serà l’eina fonamental en 
l’avaluació dels continguts d’aquesta unitat. 
 
 
Recursos emprats 
 
Enllaços: 
 
 http://youtu.be/oofSnsGkops 
 http://youtu.be/OPltpdu9KGM 
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 http://youtu.be/H3r9bOkYW9s 
 http://youtu.be/T70mJ_tTLTQ 
  
 
Fitxes de treball d’elaboració pròpia, qualsevol text o imatge emprat està degudament 
citat en les mateixes. 
 
Si s’escau, es poden crear noves històries gràfiques adaptades a les necessitats de 
l’alumnat amb la pàgina http://www.toondoo.com  
 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
L’alumnat haurà de familiaritzar-se amb el passat en anglès i això els ha de portar a 
poder narrar de manera simple experiències passades.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta unitat didàctica ha estat concebuda per utilitzar-se en els cursos d’anglès 2 
d’educació d’adults, però pot ser emprada com a reforç o ampliació de qualsevol curs 
de nivell elemental d’anglès. 
 
 
Documents adjunts 
 

• Fitxes de treball, amb respostes. Les fitxes estan degudament referenciades al 
llarg de la descripció de les sessions en la temporalització de la unitat didàctica. 

 
 
 
Autoria 
 
Material elaborat per Yolanda Cabré Sans, professora de Comunicació del CFA 
Josepa Massanés i Dalmau de Tarragona. 
 
 
 


