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Life in the UK 
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Objectius  
 

• Millorar les competències de comunicació de l’estudiant (listening and speaking). 
• Fomentar l’ús de les noves tecnologies per trobar informació. 
• Interpretar la informació entorn  a les preguntes formulades i sintetitzar-la, tot explicant-

ho amb les pròpies paraules. 
• Realitzar un glossari amb el nou vocabulari après. 
• Presentar el que s’ha après a través d’un podcast. 
• Treballar en grups de manera col·laborativa. 
• Respectar i valorar les diferències culturals. 
• Escoltar i avaluar els podcasts dels companys/es de classe. 
• Avaluar el propi procés d’aprenentatge. 

 
Descripció de la proposta  
 
Aquest és un projecte entorn a la cultura del Regne Unit. En una primera sessió es presenta el 
projecte i s’agrupa a l’alumnat segons els seus interessos. Són ells mateixos els que elaboren a 
continuació un llistat de preguntes entorn al seu subtema d’interès (menjar, transport, 
tradicions, festes, música, arts...). Durant el transcurs del projecte hauran de trobar resposta a 
les seves preguntes inicials i fer un podcast de Q&A (Questions&Answers= Preguntes i 
respostes). Al llarg del projecte es va treballant vocabulari relacionat amb la temàtica, com 
treballar de manera col·laborativa, i com donar valorar i donar feedback a la feina dels 
companys/es.  
 
Aspectes didàctics i metodològics*  
 
Metodologia basada en problemes 
Treball per projectes 
Grups col·laboratius 
Ús de les TIC a l’aula 
 
*per més informació, veure la Guia punt 2.5 Class management and methodology  
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Recursos emprats  
Material de pròpia creació  

Popplet presentation 
PDF Popplet presentation 
Worksheet 3 
Collaborative Vocabulary Glossary 
Podcast 
Groupwork guidelines video 
Groupwork guidelines worksheet 
Giving compliments video 
Giving compliments worksheet 
Assessment 

 
Vídeos de Youtube: -intro: https://www.youtube.com/watch?v=9hL9yDOK48A&feature=youtu.be 

                                           -giving compliments: https://www.youtube.com/watch?v=n5gXJQRU-Yo 

 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
 
Competència lingüística  

• Llegir, entendre i interpretar la informació més rellevant d’un text 
• Desenvolupar la habilitat d’expressar-se oralment  
• Aprendre nou vocabulari i expressions 

 
Competència social i cívica 

• Crear un lligam entre la llengua que s’està aprenent i la cultura d’aquesta a través d’un projecte. 
• Valorar diferències culturals. 
• Treballar en grups de manera col·laborativa, respectuosa i proactiva. 

 
Competència digital:  

• Entendre la informació presentada oral i escrita 
• Ús de les noves tecnologies per accedir a la informació i per presentar-la 
• Ús dels podcasts per promoure la comunicació oral de la llengua anglesa 

 
Autonomia i iniciativa personal: 

• Desenvolupar iniciatives i decisions en la organització i disseny del treball en grup: assignació de rols, 
gestió del temps, etc. 

• Prendre consciència del propi estil d’aprenentatge i reflexionar sobre el procés d’aprenentatge com a 
alumne/a 

• Practicar l’autoavaluació com a eina i recurs d’aprenentatge 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Ha estat dissenyat tenint en consideració l’alumnat d’escoles de formació de persones adultes 
inscrit en l’aprenentatge d’una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès.  
No obstant això, pot ser adaptada a altres grups, nivells i tipus de centre.   
 
Autoria  
Aquest projecte ha estat elaborat per Ariana Pérez Salvatierra. 
 


