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A BAD DAY 
 
 
Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta seqüència d’unitats és connectar les unitats entre sí de manera 
que els alumnes practiquin i consolidin el seu coneixement del Past Continuous i el 
Past Simple, alhora que també puguin aprendre a utilitzar-los en diferents àmbits 
comunicatius, com poden ser: parlar de fets quotidians passats, d’accidents,  la salut, 
descriure ciutats... 
Les unitats tenen un enfocament pràctic i donen molta importància a la part oral. 
 
Descripció de la proposta 
  
La seqüència està dividida en 5 Unitats I una unitat final d’avaluació. 
UNITAT 1: A BAD DAY 
UNITAT 2: AROUND THE CITY 
UNITAT 3: DANGER! ACCIDENTS DO HAPPEN 
UNITAT 4: EMERGENCY! 
UNITAT 5: KEEP YOUR BODY HEALTHY 
PRODUCTE FINAL: EVALUATION ON THE SEQUENCE OF UNITS IN “A BAD DAY” 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
Cada seqüència d’unitats conté una introducció perquè l’alumne es familiaritzi amb els 
continguts i les activitats que aniran desenvolupant a la unitat. 
 
Es potencia el treball en parelles i en grups, sense oblidar el treball individual, que ha 
de servir perquè l’alumne s’adoni dels seus propis progressos. 
 
La correcció dels exercicis i les activitats es durà a terme de la següent manera: 

1. Algunes activitats es corregiran a la classe, amb la participació dels 
alumnes interactuant amb el professor, qui actuarà de moderador i farà els 
aclariments gramaticals, lèxics, fonètics i culturals que calgui. 

2. Cada unitat s’avaluarà seguint una “Rubric”. Quan hi hagi presentacions a 
classe, els alumnes avaluaran el treball dels seus propis companys omplint 
una graella mentre escolten la presentació. L’avaluació dels alumnes 
servirà per contrastar idees i fer crítica positiva del treball exposat, no com a 
nota numèrica de la unitat. 

3. Al producte final hi trobem una autoavaluació que permetrà que els alumnes 
comprovin si han assolit els coneixement impartits durant les Unitats, o si 
els cal repassar quelcom que no els ha quedat clar o ben assimilat. Aquesta 
autoavaluació serà parcialment corregida amb el grup classe, la resta del 
qüestionari serà corregit pel professor, qui el retornarà i el comentarà 
individualment a cada alumne. El professor proporcionarà als alumnes les 
eines de suport necessàries perquè puguin repassar les àrees que no els 
hagin quedat prou clares. 

 
 
Recursos emprats 
Videos: 
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 Vimeo  http://vimeo.com/27743624 
 http://vimeo.com/95205315 

 Youtube https://www.youtube.com 
     http://youtu.be 
     https://www.youtube.com/watch?v=eSTMrt24gAw&feature=youtu.be 
     https://www.youtube.com/watch?v=eSTMrt24gAw&feature=youtu.be 
Mapes:    http://www.openstreetmap.org/#map=6/40.007/-2.488 
 https://www.google.co.uk/maps 
 http://en.wikipedia.org/wiki 
 http://www.placestoseeedinburgh.com/edinburgh.pdf 

http://www.vidiani.com/maps/maps_of_europe/maps_of_united_kingdom/london/large_detailed_tourist_map_
of_london_city_center.jpg 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom 
Pàgines de gravació de veu: https://audioboo.fm/ 
                https://www.podomatic.com/login 
Pàgina per crear Rubrics: http://www.rcampus.com/indexrubric.cfm 
Imatges: http://openclipart.org 
Imatges de cartells publicitaris:  

- http://www.raafatrola.com/wp-content/uploads/2013/10/Doctors-jokes-and-cartoons-4.jpg 

- http://imgs.abduzeedo.com/files/articles/hands/hands-32.jpg 

- http://brandongaille.com/wp-content/uploads/2013/09/75-Good-Hospital-Slogans-and-Taglines-370x246.jpg 

- http://www.adiosbarbie.com/wp-content/uploads/2012/02/obesityad.jpg 

- http://www.downstate.edu/downstatetimes/2014/issue-02/images/breastfeeding-poster.jpg 

- http://www.downstate.edu/downstatetimes/2014/issue-02/images/breastfeeding-poster.jpg 

- http://www.desiznworld.com/2013/06/creative-impressive-healthcare-ads.html 

- http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/ministry-of-health-sedentary-people-13308755/ 

Pàgina per crear google sites:  https://sites.google.com/ 
Imatges de cobertes de llibres: http://www.amazon.co.uk/ 
Documents: https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0BytTqpxtSL5eZjBQM19waFhjbjA/edit 
Fonètica:  http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1413_gramchallenge26/ 
                 http://www.manythings.org/repeat/1.html 
Per fer crosswords: http://www.toolsforeducators.com/crossword/crosswordmaker.php?p=&to=1 

 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
 
L’alumnat haurà d’aprendre a comprendre i utilitzar expressions bàsiques relacionades 
amb el passat i saber narrar històries i experiències personals, així com participar en 
situacions comunicatives diverses, amb l’ajut de guions i d’interlocutors. 
 
Els alumnes seran creatius i independents amb el seu treball, alhora que hauran de 
ser bons col·laboradors en fer treballs en grup. 
 
També hauran de ser crítics amb el seu treball i el seu progrés. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
El grup classe a què va dirigit està format per 20/25 alumnes del 2n nivell d’educació 
d’adults. Aquests grups solen ser heterogenis, però amb un objectiu comú: saber 
comunicar-se en una llengua estrangera. 
 
Documents adjunts 

 
• Material per al professorat i material de treball per a l’alumnat.  

 
Autoria 
 
Material elaborat per Assumpta Altés Bartuló, professora de Comunicació del CFA 
Jacint Carrió de Manresa. 
 


