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My City 
 

 
Objectius* 

 Investigar sobre aspectes diversos de la població o la ciutat en que els 
nens i nenes viuen, utilitzant diferent recursos.   

 Realitzar un “display” interactiu (Power Point, pòster, una maqueta, 
vídeo, entrevista, Prezi...) amb la informació obtinguda. 

 Presentar oralment la producció final davant la classe 

 Respectar, valorar i apreciar la feina dels companys i companyes. 
 
Descripció de la proposta* 

Conèixer la pròpia ciutat o població és també una manera de conèixer molts 
aspectes de la vida social, cultural i ciutadana del nostre entorn. En aquest 
projecte, els alumnes realitzaran una recerca sobre un o diferents aspectes de 
la seva ciutat (o sobre una altra si es creu més convenient). 
 
La intenció és desenvolupar un suport gràfic i informatiu amb els mitjans que 
ells creguin oportuns per tal d’exposar oralment en llengua anglesa, davant de 
la classe, la recerca  realitzada. 
 
Recursos emprats* 

 
Mapes de la ciutat, informació sobre Tours turístics, fulletons informatius, 
revistes, llibres, i qualsevol material editat que pugui ser útil per 
desenvolupar el projecte. Es pot utilitzar Internet com a font d’informació i 
diccionaris en format paper o on line com ara wordreference.com.  
 
Els alumnes també poden utilitzar càmera de fotografiar o de vídeo per 
enregistrar aspectes de la vida ciutadana, monuments o serveis de la seva 
ciutat, fer una entrevista o un petit documental . 
 
Per a realitzar el “display” final els alumnes poden escollir entre diferents 
eines informàtiques 2.0 tipus Power Point, Prezi, glogster, Issuu,...  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

Aquest és un projecte que ens pot ocupar unes cinc sessions, però caldrà tenir 
en compte les presentacions dels grups davant la classe, que poden fer que 
s’allargui alguna sessió més.  
 
És important que els alumnes dominin tant l’ús dels diccionaris com alguna 
eina de presentació informàtica on line.  
 
Amb aquest projecte bàsicament avaluarem la competència oral, i la 
interacció en llengua anglesa, però també podem avaluar la competència 
escrita, si el que es demana al final és un producte més literari. 

http://www.wordreference.com/es/
http://prezi.com/
http://www.glogster.com/
http://issuu.com/
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Per avaluar el projecte podem compartir amb els alumnes una rúbrica que 
avaluï  els aspectes més comunicatius de la llengua. Els alumnes també 
realitzaran una autoavaluació i una co-avaluació dels aspectes organitzatius, 
esforç i interès.   
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

Es treballen de manera integrada dues competències lingüístiques bàsiques: 
l’oral i l’escrita. També es treballa la competència d’aprendre a aprendre, 
d’autonomia personal (utilització del diccionari i dels diferents suports de 
presentació, presa de decisions...). Finalment també es treballa la 
competència artística i cultural si el disseny i la producció final és prou 
exigent. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

La proposta és adequada per alumnes de Cicle Superior de primària, però 
també la hem realitzat amb alumnes de quart curs de primària i és 
completament adaptable a alumnes de Secundària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Aquest és un projecte que pot ser treballat conjuntament des de diferents 
àrees, fins i tot com a projecte interdisciplinari a finals de curs: projecte 
multilingüe (utilització de diferents llengües per fer la presentació), 
coneixement del medi social i natural, matemàtiques (presentació de dades 
amb gràfics i la seva interpretació), plàstica i artística (museus, artistes de la 
vila, escultures als carrers...), i fins i tot educació física (orientació en mapes 
i plànols i elaboració d’itineraris). 
 
Per corregir la part escrita del projecte podem utilitzar un codi de correcció 
compartit amb l’àrea de llengua catalana i l’àrea de llengua castellana. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 
Self assessment grid, en format pdf 
Peer assessment grid, en format pdf 
 
- Material pel mestre: 
Rubric for the  assessment of communication, en format pdf 
Unit plan My City, en format pdf 
Mostra gràfica My City (del procés de l’activitat), en format pdf 
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