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Socialising 
 

 
Objectius  
 
El projecte pretén en tot moment que els aprenents interactuïn utilitzant els diversos mitjans 
posats a la seva disposició per part del professor/a. El paper de l’estudiant es desdobla en 
quatre: el que parla, el que escolta, el que escriu i el que llegeix. Per tant, s’integren les 
quatre destreses lingüístiques.  
 
Es tracta d’un projecte “intensiu” on els aprenents i el docent formen un equip amb la 
finalitat compartida de fer que la interacció sigui el més fluïda possible. 
 
L’alumnat té com a objectiu prioritari comunicar oralment a través de diferents mitjans, 
utilitzant eines per produir vídeos i podcasts, però també es treballen les habilitats de 
comprensió lectora i expressió escrita. 
  
Descripció de la proposta  

 
L’objectiu principal d’aquesta seqüència és crear una sèrie d’activitats enfocades a treballar 
el vocabulari i la gramàtica bàsics dins de contextos significatius i tenint en compte les 
intel·ligències múltiples en els ensenyaments d’educació d’adults (GESO nivell 1, CAM o 
Anglès nivell 1). 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
La seqüència està pensada per a ser implementada en quatre sessions al final del trimestre. 
Les tasques demanades estan dins una cadena en què es necessita progressar pas a pas per a 
aconseguir la tasca final. 
 
Recursos emprats  
S’ofereixen les pautes i propostes de les activitats al document de seqüenciació didàctica per 
al professorat. 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

- To ask questions to get to know classmates. 
 
- To be able to talk about oneself, your family, likes and dislikes... 
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- To give advice on how to better a speech or a language bit. 
 
- To be able to organise group work according to everyone’s abilities and preferences. 
 
- To start a conversation with someone you haven’t met before. 
 
- To give information about oneself with correction on order and vocabulary. 
 
- To prepare and give a formal oral presentation with the class as an audience. 

 

- Personal adjectives: character and appearance. 
 
- Free time activities. 
 
- Family members. 
 
- Food and drinks. 
 
- Simple present revision. 
 
- To be revision, affirmative sentences, negative sentences and questions. 
 
- Future “will” and “going to” practice. 
 
- Likes and dislikes. 
 
- Opposition and contrast connectors. 

 
 

 

Documents adjunts 
 
Document de seqüenciació didàctica per al professorat amb enllaços als materials per a 
l’alumnat. 
 
 

Autoria 
 
Berta Villaescusa Gabaldón, Àlex Bonany Capdeferro i Pilar Casado Arrufat, docents de 
centres de formació d’adults. 


