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LEARNING TO WRITE FOR PACFGS 
 
 

Objectius 
 

• Desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre d’escriure en anglès. 
• Consolidar l’autogestió de l’aprenentage centrat en l’habilitat d’escriure. 
• Adquirir un nivell suficient d’escriptura en anglès per superar la PACFGS. 

 
Descripció de la proposta 
  
Aquesta proposta tracta de trobar maneres alternatives al plantejament tradicional 
(llibre d’exercicis i pràctica conductista) per tal de potenciar la competència d’escriure 
en anglès. Com recorda S. Krashen, la seqüència natural de l’adquisició d’una llengua 
passa per una gran quantitat d’inputs i a través del filtre afectiu. Per tant, l’escriptura és 
un producte relativament tardà en el procés. Ell recorda que la lectura lliure és una de 
les eines més potents que tenim els docents al nostre abast. Des de petits textos o 
frases que podem trobar a Pinterest etc. a petits relats i progressivament textos més 
complerts la persona que aprèn va omplint el seu reservori i a poc a poc va produint 
verbalment i per escrit. En aquesta proposta l’alumnat reflexiona sobre la seva realitat 
en anglès i va fent activitats lligades a la seva persona per tal de millorar l’escriptura en 
anglès. 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
Aquest projecte està pensat per unes 30 sessions. L’alumnat primordialment treballa 
per parelles tot i que es posen en comú amb el gran grup els productes i els 
aprenentatges. Si s’aplica amb tècniques d’aprenentatge cooperatiu i dialògic, el 
rendiment pot ser òptim. 
 
Recursos emprats 
 
http://www.pinterest.com/dyogenes64/pins/; Pinner: JoAnS. 
Video Writing Skills: The Paragraph (14:32) https://www.youtube.com/watch?v=0IFDuhdB2Hk 
MP3 file https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B-qtJMewK9W5QW9FT01JbmFodzQ/view?usp=sharing 
Video file https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B-qtJMewK9W5N2JVM2xOZlJuX3c/view?usp=sharing   
Google document: https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1HM9juDPcssinSsHl-A1eTmvVhA3A1PVv-

jTdi8vZWk0/edit?usp=sharing 
Document on punctuation by English Grammar Today (© Cambridge University Press.) 
https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1HM9juDPcssinSsHl-A1eTmvVhA3A1PVv-jTdi8vZWk0/edit?usp=sharing  
 
PDF document https://drive.google.com/file/d/0BzBbTNEwVupnTk9vTW1SdU55TGs/view?usp=sharing  
Website: http://www.wikihow.com/Introduce-Yourself,  
Video: Learning English - Introducing yourself 
https://www.youtube.com/watch?v=7yEFBgrNqGU  

Sample of Informal letter http://es.pinterest.com/pin/399201954442766887/  
Video on Informal letter https://www.youtube.com/watch?v=6zIuaFGl_fY  
Sample of Informal letter: http://www.wikihow.com/Write-a-Formal-Letter  
Videos on formal letter: https://www.youtube.com/watch?v=6zIuaFGl_fY 
                                   https://www.youtube.com/watch?v=6vl9Z16QLpg  
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Google doc future plans https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1Th3qM-

8uxZWj5dFwVjGdYTzfQME9Qr8yOCnpOVAzCfM/edit?usp=sharing 
For and against essay:  https://www.youtube.com/watch?v=UZo4A1u8RbE  

https://www.youtube.com/watch?v=IiYsA_k6WHw  
https://www.youtube.com/watch?v=Jkqox-pz7II  

 
Writing logbook:  https://www.youtube.com/watch?v=zyciDyEFjck  

https://www.youtube.com/watch?v=nVF7ipcuIt0  
https://www.youtube.com/watch?v=g38KnTOj35c  

https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/13v4w7Pf4-
BN2l4vRC9eWwhHrumgJmDRIR6GYVxbSpvA/edit?usp=sharing  
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
Aquesta proposta d’aprenentatge basat en un projecte està dirigida a la millora de la 
competència lingüística escrita. Això és un punt d’arribada i per tant, cal treballar tant 
el vocabulari  com la gramàtica no d’una manera focalitzada i central sinó de manera 
instrumental, quan s’escau per continuar avançant en el procés d’aprenentatge. La 
lectura ha de ser una activitat recurrent i continuada per tal d’anar interioritzant 
l’estructura de la llengua anglesa. És convenient potenciar el treball entre iguals 
perquè els inputs no provinguin d’una font limitada, el professor, sinó per múltiples 
canals: un tret definitori d’aquest projecte és l’aprenentatge dialògic. Finalment, s’ha 
intentat desplaçar cap a les TAC la vessant enciclopèdica: les lliçons magistrals o 
documents pormenoritzats no són objecte d’explicació a la classe sinó que han de ser 
consultades a la xarxa per l’alumnat. No és exactament flipping the classroom però va 
en aquesta direcció.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquest projecte de treball va adreçat primordialment a l’alumnat que fa el curs de 
preparació per a superar la prova d’accés a cicles formatius de formació professional 
de grau superior. Això no obstant, pot ser emprat per a grups de Anglès 3 (A.2 
MECRL), 4t. d’ESO o fins i tot de batxillerat. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
 
Aquest projecte de treball neix del convenciment que la llengua estrangera ha de ser 
molt més que una assignatura: el nostre entorn està amerat, per no dir colonitzat, per 
la cultura anglosaxona. Això es pot fer servir com un recurs i una oportunitat ja que cal 
portar les antenes alerta a tothora: l’actitud de curiositat i investigació és l’arrel de 
l’aprenentatge. Des de la publicitat, a competicions esportives o manuals 
d’instruccions, l’anglès està omnipresent. Aprendre una llengua estrangera es pot 
comparar a la gimnàstica: no hi ha prou amb la teoria, ni amb les intervencions 
limitades dels monitors. Cal una pràctica ingent, sistemàtica i com més constant millor 
per part de la persona que vol aprendre. Això és molt més cert en el cas d’alumnat 
adult que ha d’autoregular el seu aprenentatge. Learning is a never ending story! 
 
Documents adjunts 
 
No n’hi ha. Els recursos on line ja s’han especificat a l’apartat Recursos emprats  
 
Autoria 
Josep-Àngel Sáez-Benito i Arnedo (JoAn) jsaezben@xtec.cat , professor del CFA La 
Selva, Santa Coloma de Farners (La Selva) 


