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Texting in English 

 
 
Objectius  

- Utilitzar les abreviacions dels missatges de textos per a comunicar-se 

- Escriure una conversa de Whatsapp fent plans per al futur 

- Promoure el treball en grup a classe 

 

Descripció de la proposta  

A partir d’un vídeo on una professora comenta les abreviatures més típiques de la llengua 

anglesa per escriure missatges de text, els alumnes es familiaritzaran amb aquest tipus de 

llenguatge amb l’objectiu d’escriure una conversa en petits grups imitant l’estructura de 

Whatsapp.  

En la conversa, hauran d’utilitzar expressions de futur per a fer plans (present continuous, be 

going to...), prèviament treballades a l’aula. L’objectiu de la conversa serà posar-se d’acord 

per realitzar un viatge de cap de setmana a una capital europea (caldrà que acordin dates, la 

destinació, activitats d’oci, etc...). 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Primer els alumnes observen una sèrie d’abreviacions típiques de la llengua anglesa i intenten 

endevinar-ne el significat. Després, els alumnes miren un vídeo on una professora nativa els 

explica el significat i l’ús d’aquestes abreviacions. Tot seguit, s’aclareixen els dubtes que els 

alumnes puguin tenir sobre les abreviacions. 

A continuació, cal fer un exercici en parelles intentant reduir al màxim una sèrie de missatges 

amb les abreviacions vistes. També es realitza un exercici d’ampliació relacionant més 

abreviacions amb el seu significat. 

L’últim exercici de preparació abans de la tasca final és la lectura d’una conversa de 

Whatsapp entre tres persones. Els alumnes han de respondre preguntes sobre la finalitat del 

text i el llenguatge informal emprat. 

La tasca final de l’activitat és la redacció d’una conversa de Whatsapp utilitzant abreviacions. 

Els alumnes s’han d’imaginar que amb uns amics estan preparant un viatge de cap de setmana 

a una ciutat europea i han de concretar dates, la destinació, les activitats i visites turístiques 

que faran... Per tal de portar a terme aquesta tasca, també hauran d’utilitzar verbs per a 

l’expressió de plans futurs (be going to, present continuous...). 
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Recursos emprats  

 

-Vídeo: English Slang - Text messaging: LOL WTF BRB and more! (Online English Video 

Lessons) https://www.youtube.com/watch?v=VhWUcRaMJwI  [10/02/2019] 
- Fitxa de l’alumne  
- Fitxa amb la correcció de les activitats  

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

- L’expressió del futur per a la realització de plans 

- El llenguatge informal dels missatges de text 

- Vocabulari relacionat amb viatjar 

- El treball col·laboratiu 

- Estructura del diàleg 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat d’educació d’adults (GESO i Anglès 3) i alumnat de segon cicle de l’ESO. 

 

Documents adjunts 

 

- Fitxa de l’alumne creada per Sílvia Busquets Muñoz 
- Fitxa amb la correcció de les activitats creada per Sílvia Busquets Muñoz 

 

 

Autoria 

El vídeo que es mostra, English Slang - Text messaging: LOL WTF BRB and more!, està 

realitzat per Online English Video Lessons i es troba a Youtube  i les fitxes que es treballen 

han estat creades per la professora Sílvia Busquets Muñoz del CFA Rius i Taulet. 

 

 

 

 

 
 


