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Títol:  Travelling Through Penedès 

 
 
Objectius  

 

- Utilitzar fórmules de cortesia quotidianes de salutació i direcció. 

- Realitzar intercanvis socials molt breus. 

- Realitzar operacions senzilles als hotels. 

- Obtenir informació senzilla sobre la cultura, la música i els viatges. 

- Mostrar confiança i claredat a l’hora de parlar. 

- Produir textos escrits (descripcions, expressar l’opinió, cartes formals). 

- Desenvolupar les competències digitals. 

 

Descripció de la proposta  

 

En aquest projecte els estudiants viatgen virtualment a través de la ciutat de Vilafranca 

durant la celebració de "Vijazz", un esdeveniment històric que ofereix espectacles de jazz i un 

gran nombre d'activitats al voltant de la cultura i la música. 

  

Es pretén que els estudiants no només aprenguin l'idioma, sinó que també adquireixin 

recursos per poder desenvolupar amb certa autonomia la simulació de situacions reals. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Utilitzant com a "ganxo" un viatge virtual de 3 dies durant la celebració de Vijazz al juliol 

(http://vijazzpenedes.com/) aquest projecte té la intenció de treballar les següents 

intel·ligències de manera transversal, entre d'altres: verbal-lingüística (narració , parlar, el 

procés d'escriptura, escoltar), intrapersonal (resposta personal, l'estudi individual, lectura) i 

interpersonal (pluja d'idees, l'aprenentatge cooperatiu, la consciència social). 

 

Recursos emprats  

 

Kahoot game (Getkahoot.com), mobile phone, computer, Audioboom, internet, video maker, 

Google Docs and web resources. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 
- Comprendre informació simple sobre activitats de turisme i viatges 
- Conèixer vocabulari sobre aspectes culturals i geogràfics 
- Demanar informació a un hotel 
- Demanar informació sobre horaris de transport. 
- Fer una reserva a un restaurant, a un hotel… 
- Sol.licitar informació per fer simples transaccions. 
- Sol.licitar informació per arribar als llocs situant-se en un plànol. 
- Descriure tradicions. 
- Fer recomanacions. 
- Correus electrònics, trucades telefòniques, textos descriptius,i narratius i entrevistes. 

- Converses a  hotels.  

- Revisió de dies, mesos, festes i dates. 

- Vocabulari de de música, cultura i viatges. 

- Expressions have, go i get. 

- Comparatius 

- Modal verbs: can, can’t, have to, should… 

- Pronoms interrogatius: How much?  i How many? 

- Would you like (to)...?, I’d like to... 

- Noms comptables i incomptables 

- Revisió de some i any. 

- Quantificadors: a lot of, a little, much, many, some,... 

- Connectors causals, d’oposició i de conseqüència: because, but, so 

- Connectors temporals: first, then, after that... 

- Verbs modals: can, can’t + infinitiu. 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Nivell 3 de llengua anglesa a l’educació d’adults (A2). 

 

Autoria 

 

Núria Gascó Aragones  ngasco2@xtec.cat 

 


