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Títol:  Asterix and the Picts 

 
 
Objectius  

 

- Llegir, comprendre  i obtenir informació de textos escrits, sobre temes habituals o 

propers , amb l’ajut del context i del suport visual i icònic. 

- Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida 

quotidiana seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant  

frases senzilles connectades amb elements de cohesió bàsics. 

- Desenvolupar estratègies de comprensió de textos per obtenir informació i interpretar-

los. 

- Interactuar en intercanvis i transaccions breus i senzilles de la vida quotidiana, 

utilitzant estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa. 

- Manifestar una actitud positiva i oberta cap a l’aprenentatge i ús de la llengua 

estrangera.  

- Valorar l’ús de les TIC com una oportunitat més d’interacció amb la nova llengua.  

 

 

Descripció de la proposta  

 

El còmic  és el fil conductor del projecte, que ens proposa un viatge per Escòcia a travès de la 

història i els costums i obre el debat sobre els parcs temàtics. 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

  

La proposta intenta treballar totes les habilitats lingüístiques en llengua anglesa, donant 

especial importància a l’expressió oral i la interacció i construint una bastida de 

coneixements que es van desenvolupant gradualment fins arribar a un projecte final. 

 

Recursos emprats  

 

Materials enllaçats en format paper i digital i eines TIC (àudio, vídeo i dibuix). 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Es treballen especialment la descripció de persones, les aficions, els gustos i preferències i els 

recursos orals i escrits per donar l’opinió personal. 

 

 Competències treballades: 

- Social (geografia i història) 

- Natural (medi físic) 

- Cultural 

- Aprendre a aprendre 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

  

El projecte està pensat per a l’alumnat de nivell 3 de llengua anglesa a l’educació d’adults, 

però també pot ser adaptat a altres nivells d’anglès a partir del nivell A2 (mòduls de llengua 

anglesa del GES 2). 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

El projecte té una part relacionada amb aspectes històrics, geogràfics i estereotips culturals. 

El debat sobre els parcs temàtics pot aportar reflexions sobre el respecte a l’entorn i la  

sostenibilitat. 

 

Aquesta proposta pot ser perfectament adaptada a altres etapes educatives (primària o 

secundària). 

 

Documents adjunts 

 

S’inclouen enllaços de notícies i recursos al web, a més de fitxes de treball disponibles des 

del document: class project 

 

Autoria 

 

Josep Mª Planas Muela  jplanas2@xtec.cat 

 

 

 

 

 
 


