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Títol:  AT THE RESTAURANT 

 

 
https://chopra.com/articles/6-daily-habits-of-happy-people 

Objectius  
 Obtenir informació i interpretar un text en un entorn quotidià (menú, instruccions o 

condicions de lliurament d'aliments). 
 Planificar i produir textos orals en situacions comunicatives adequades, com ara en un 

restaurant o al telèfon per demanar menjar. 
 Extraure informació essencial en format audiovisual, si el comentari s'acompanya 

d'imatges com un menú de restaurant amb fotos. 
 Interactuar de manera oral segons les situacions comunicatives per començar, 

mantenir i finalitzar el discurs. 
 
Descripció de la proposta  

Amb aquest projecte es persegueix que l'alumnat sigui competent en participar en 
situacions reals de la vida diària com realitzar una comanda per telèfon o directament en un 
restaurant, mitjançant la llengua anglesa. A més, compondrà un flyer publicitari d'un 
restaurant per vendre els seus serveis. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

Aquest projecte es basa en la diversitat en els agrupaments dels alumnes, afavorint 
aspectes com el treball en grup i les agrupacions heterogènies.  

Partirem d’una visió constructivista de l’aprenentatge, d’acord amb la qual aprendre 
consisteix a integrar i relacionar noves informacions amb els coneixements preexistents per 
tal que el coneixement sigui significatiu i aplicable. A més, la implicació afectiva, el benestar 
i l’autoestima tenen un paper clau. Així, aquest l’acció educativa personalitzada es clau, 
condicionada pels principis d’equitat, qualitat i d’excel·lència, tenint en compte la riquesa 
de la diversitat de tot l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. 

Quant a l’avaluació -continuada, formadora i formativa-, queda al servei de 
l’aprenentatge. Compartir amb els alumnes allò que s’espera d’ells, o encara millor, decidir-
ho entre tots, no tan sols els ajuda a autoregular-se, sinó que promou que el procés 
d’aprenentatge tingui moltes més possibilitats d’èxit i augmenti la seva autoestima. 
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Recursos emprats  
 Els recursos són el creador d’animacions i vídeos animoto, per a introduir el projecte: 
https://animoto.com/projects. Per crear podcasts contem amb les ferramentes digitals 
rcampus i spreaker: https://www.rcampus.com, https://www.spreaker.com/. La transcripció 
fonètica es treballa des de: https://tophonetics.com/. 

Per avaluar el programa de creació de rubriques que s’ha utilitzat ha sigut: 
https://www.rcampus.com. 
 I finalment, per compartir a l’alumnat i presentar tot el projecte s’utilitzen els 
mindmaps blendspace i minmeister: https://www.tes.com/lessons i 
https://www.mindmeister.com/. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

L’alumnat serà competent en acabar aquest projecte en obtenir informació bàsica i 
comprendre textos adaptats de la vida quotidiana, com els anuncis publicitaris. Així com 
planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa. També, 
interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies 
conversacionals bàsiques. I, per acabar, revisar les seves produccions orals per millorar-les 
amb l’ajut de suports específics, com els podcasts i transcriptors fonètics digitals.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  

S’adreça concretament a nivell A1 de llengua estrangera anglès, però es pot adaptar a 
la resta de nivells, en Centres de Formació d’Adults. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

És clau la integració de coneixements, tant els propis d’una àrea com aquests amb els 
d’altres àrees, tant els conceptuals com els procedimentals i actitudinals. És a dir, al llarg del 
projecte s’estableix un mapa de transversalitat dels continguts principalment de les següents 
àrees: àrea de matemàtiques (preus i suma dels productes a comprar), àrea d’educació 
artística (disseny del flyer) i àmbit digital amb l’ús de les TIC. 
 
Autoria 

El projecte ha estat realitzat pel professorat Enrique Gómez i Patrícia López, del CFA 
Viladecans i CFA Vallès, respectivament. 
 
 
 
 


