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Who made my trainers?  
How to be a responsible consumer 

 
 
 

Objectius (*) 

  

1. Familiaritzar-se amb qüestions relacionades amb la 
globalització i l'ètica del consum 

2. Millorar la comprensió lectora i l'expressió escrita de l'anglès a 
través de la lectura de textos a la web i escrivint textos de 
tipologia diversa 

3. Millorar la comprensió auditiva i l'expressió oral tot fent 
presentacions i participant en les discussions a la classe 

4. Desenvolupar les seves habilitats de recerca a la web. 
 

Descripció de la proposta (*) 

 

El procés de la WebQuest consisteix en 7 passos: 
 

1. Fer un estudi dels interessos del grup + informe individual de 
resum (avaluat). 

2. Recerca de dades a llocs web, en grup o individualment, + 
frases de resum (no avaluat). 

3. Més recerca de dades a llocs web, en grup o individualment, + 
frases de resum + presentació oral de l’informe (no avaluat). 

4. Fer una llista. Preparació del grup per sintetitzar els passos 2 i 
3 en forma de graella (no avaluat) 

5. Informe escrit pel grup en base al pas 4 (avaluat). 
6. Presentació. Pot ser una presentació oral o en forma de pòster 

preparada i presentada pel grup (avaluat). 
7. Autoavaluació. Quan hagin acabat les tasques, els estudiants 

hauran d'escriure una autoavaluació (avaluat) 
 
 

Recursos emprats (*) 

 

La unitat es presenta en format de webquest. És imprescindible 
doncs, la utilització de l’ordinador per poder-la dur a terme. 
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Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 

La majoria de les tasques s'han dissenyat per a ser treballades en 
grups petits d'entre tres i cinc estudiants cadascun (depenent, és 
clar, de la disponibilitat d'ordinadors a la classe).  
 
És una bona idea assignar rols als membres del grup. Per exemple: 
 

• el coordinador: controla el funcionament del grup i s'assegura 
que tothom sap què ha de fer 

• el secretari: manté un registre escrit de tot allò que es 
necessita per tasca assignada i verifica la producció escrita dels 
membres del grup 

• el portaveu: informa la classe o el professor de les activitats del 
grup  

• el webmaster: és el responsable d'introduir dades, imprimir-les, 
etc. 

• l'intèrpret: es responsabilitza de resoldre les dificultats amb el 
llenguatge, per exemple, mitjançant l'ús de diccionaris o de 
programes de traducció online 

 
Algunes tasques, com ara les autoavaluatives, s'haurien de fer de 
manera individual. 
 

Materials (*) 

 

Material per al professorat : Guia del professorat  
 
Material per a l’alumnat: 
http://www.xtec.cat/monografics/cirel/02/webquests/english/2index2
.html 
 
 


