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Títol: EVERYDAY LIFE 

 

 
Imatge procedent del banc d’imatges de lliure ús de Google 
 
Objectius  
 

1. Encarar el procés d’adaptació a les noves demandes del segle XXI: 
Diversitat lingüística a Europa, globalització i noves tecnologies. 

2. Entrenar la capacitat comunicativa del dia a dia i potenciar l’habilitat per 
adquirir nous coneixements en un entorn multilingüe i multicultural. 

3. Possibilitar la millora de les competències lingüístiques dels estudiants: 
Comprensió lectora i oral; Expressió oral i escrita; Ús adequat de la llengua 

4. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge. 
5. Fer servir les TIC i prendre consciència de la seva utilitat tant en la 

comunicació com en el procés d’aprenentatge. 
6. Proposar l’autoavaluació als estudiants com a eina per estimar el seu 

progrés individual pel que fa a les competències, els objectius, els continguts 
i les aptituds. 

 
 
Descripció de la proposta  
 
Sota el títol EVERYDAY LIFE o el que nosaltres traduiríem per “EL DIA A DIA” hi ha la intenció de 
focalitzar sobre les necessitats comunicatives que es donarien,  per exemple, en un dinar familiar, un 
dissabte qualsevol.  
 
Ens hem imaginat:   
EL MÉS PETIT DE CASA  narrant el dia més emocionant de la seva vida.   
L’AVI parlant del que acostumava a fer quan era un infant. 
EL PARE explicant la seva recent decisió de canviar de feina. 
LA MARE I L’AVIA parlant de la rutina diària. 
L’ADOLESCENT donant detalls dels seus plans per les properes vacances. 
 
En definitiva, ens hem imaginat l’ús de diferents temps verbals per a explicar experiències passades o 
recents, rutines  i/o hàbits i, finalment, plans de futur. I Ens hem posat com a objectiu principal que 
l’estudiant arribi a relacionar sense cap tipus de dubte un fet amb el corresponent temps verbal, i així, 
comunicar-se de forma comprensible. 
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De manera que podem dir que  la finalitat de la nostra proposta és doble: 
 

1- Ensenyar  els diferents temps verbals (construcció i ús). 
2- Evidenciar la importància de fer servir el temps verbal adequat per a cada necessitat 

comunicativa del dia a dia. 
 
Som conscients que el domini de l’ús dels temps verbals és una tasca complexa i que requereix, en 
general, dels tres nivells d’anglès o els dos de GES, abans d’arribar a la comprensió total de l’ús de 
cadascun d’ells. Per aquest motiu, en la proposta que presentem hi trobareu cinc apartats  de continguts 
i també d’activitats, que volen correspondre’s respectivament a cada un dels 3 nivells d’anglès i/o els dos 
de GES.  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 

Com hem anunciat en els objectius, el projecte EVERYDAY LIFE vol donar resposta a les demandes del 
segle XXI i sobretot, ajudar l’alumne a desenvolupar estratègies d’aprenentatge que l’ajudin a 
responsabilitzar-se del seu progrés.  
 
És per aquest motiu que la metodologia utilitzada, -que detallem per a cada una de les activitats i 
sessions en el Template adjunt- es basa en el treball individual que serà compartit primer en grup petit i 
finalment amb tot el grup classe.  
 
Les exposicions al gran grup estan previstes amb  suport tecnològic d’àudio i vídeo i seran 
autoavaluades. De manera que cal preveure disposar de projector, altaveus i  pantalla per a la 
presentació de la producció de cada grup. Així com d’una rubrica que permeti avaluar tots els objectius i 
continguts i una graella per a què cada alumne pugui avaluar a cadascun dels seus companys de classe. 
En el Template adjunt hi trobareu models diferents de rubriques i graelles d’avaluació acompanyant a 
cada una de les seqüències proposades. 
 

 
Documents adjunts 
 
Template Everyday Life 
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