
                                                                                                  

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2 

 

 

YUMMY YUMMY 

 
Objectius  
 
1. Millorar les habilitats lingüístiques dels estudiants: parlar, escoltar, llegir i escriure. 

2. Desenvolupar la consciència cultural dels estudiants. 

3. Fomentar estudiants autònoms. 

4. Millorar la creativitat, la presa de riscos, la cooperació i el pensament crític. 

5. Utilitzar recursos tecnològics en el procés d'ensenyament-

aprenentatge. 

6. Utilitzar el llenguatge funcional en context. 

7. Millorar l'avaluació / autoavaluació dels estudiants a través de 

rúbriques i llistes de comprovació. 

8. Proporcionar als estudiants eines d'aprenentatge tecnològic 

actualitzades. 

9. Desenvolupar l'esperit d'iniciativa de l'estudiant i la confiança en si 

mateix. 
Imatge: Yummy de Sofica 

(llicència Flickr creative 

commons) 

Descripció de la proposta  
 

El projecte Yummy Yummy gira entorn a l’alimentació. 

La participació i el compromís dels estudiants farà del projecte  una experiència 

d'ensenyament-aprenentatge exitosa, rendible i memorable, ja que de ben segur estan 

familiaritzats amb l’alimentació com a necessitat diària bàsica. 

Per assolir els nostres objectius dividirem el projecte en cinc sessions de 2 hores més una 

sessió d'avaluació que s'implementarà durant el tercer trimestre acadèmic. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  
   

L'orientació durant el procés d'ensenyament va des de més a menys, per desenvolupar 

aprenents autònoms i confiats en ells mateixos. Va de la mà amb el concepte de bastida, que 

es refereix a una varietat de tècniques d'ensenyament utilitzades per traslladar 

progressivament els estudiants cap a un enteniment més fort i, en última instància, una major 

independència en el procés d'aprenentatge. 

 
Recursos emprats  
 

Diferents recursos digitals (Youtube, Padlet,...) 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 

Hi ha dues competències principals desenvolupades al llarg del projecte: 

1. La competència comunicativa en una llengua estrangera-Anglès. Es refereix a la capacitat 

d'expressar i interpretar situacions quotidianes bàsiques i necessitats immediates de forma 

bàsica, així com accedir al coneixement en un context plurilingüe i multicultural. 

2.La competència digital. Implica habilitats bàsiques en TIC. L'ús d'ordinadors per recuperar, 

avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, i comunicar-se i 

participar en xarxes de col·laboradors a través d'Internet. 

No obstant això, altres competències també es tracten en aquest projecte alimentari. 

3. La competència per aprendre a aprendre. 

4. La competència social: personal, interpersonal i intercultural. 

5. La competència relacionada amb el sentit de la iniciativa: creativitat, innovació, presa de 

riscos i autonomia. 

6. A més, la Competència Cultural i Artística, que significa apreciar, comprendre i valorar de 

forma crítica diverses manifestacions culturals i artístiques, utilitzant-les com a forma de 

gaudi i font d'enriquiment personal 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  
 

El projecte està destinat a estudiants de nivell pre-intermedi (A2.2) d'anglès (nivell 3 

d'educació d'adults). 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Per la seva temàtica, la proposta té relació amb l’àrea de ciències naturals. 

 
Documents adjunts 
 

Seqüència didàctica amb orientacions per al professorat i materials per a l’alumnat. 
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