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Títol:  Hollywood in English 

 
 
Objectius  
 
Aquest projecte té com a objectius: reforçar i practicar els coneixements de gramàtica, 
aprendre nou vocabulari i millorar la interacció oral mitjançant la discussió i el debat. 
 
Descripció de la proposta  

 
És un projecte dissenyat per a estudiants GES 2. Els objectius es treballen mitjançant la 
visualització de clips de pel·lícules a classe a partir de les quals es proposaran tasques per a 
l’aprenentatge. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
En aquest projecte s'intenta evitar el model d'ensenyament tradicional. Inclou el mètode 
d'aprenentatge basat en projectes, on es tenen en compte els interessos dels estudiants i 
aquests es converteixen en protagonistes del seu propi aprenentatge. El paper dels estudiants 
és activa i participativa i ha d'enfortir la seva autonomia.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 
1. Participació en converses pautades i controlades, relacionades amb continguts d’altres 

àrees de coneixement, formulant preguntes i respostes adequades a les necessitats de 
les activitats i amb l’ús d’estratègies de comunicació per resoldre les dificultats 
durant la interacció. 

2. Incorporació progressiva de recursos per a l’aprenentatge autònom, i participació 
activa en el treball en col·laboració. 

3. Conscienciació que cada persona organitza el món i expressa sentiments a partir de la 
seva llengua, que aprendre una llengua és també assumir aquesta manera de veure el 
món i d’entendre les relacions que s’estableixen amb les persones i les coses. 

4. Reconeixement i producció autònoma de diferents patrons de ritme, d’entonació i 
accentuació de paraules i frases. 

5. Iniciativa per llegir i interpretar de forma autònoma textos relacionats amb els propis 
interessos, de tota mena de format i tipus i d’extensió diversa, llegits de forma 
autònoma o col·laborativa, com a font de plaer i de descoberta. 
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6. Comprensió global i específica de textos orals, escrits o audiovisuals, en suport i 
format de tipologia diversa, sobre temes d’interès personals i general, i d’altres 
relacionats amb continguts curriculars d’altres àmbits. 
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