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Let’s learn English through culture and literature 

 
Objectius 
 

● Comprendre globalment converses en altres variants geogràfiques o registres 
de la parla. 

 
●  Intervenir en discussions habituals i/o properes en llenguatge estàndard, 

respectant les convencions socials, si  l’interlocutor/a articula la parla amb 
claredat. 

 
● Realitzar exposicions o presentacions breus, senzilles i coherents, preparades 

prèviament, sobre temes propers, explicant les idees principals amb força 
precisió i fluïdesa. 

 
●  Expressar o demanar opinions, conviccions o punts de vista, sobre temes 

coneguts o d’interès, i argumentar-los. 
 

● Utilitzar estratègies verbals i no verbals i exercitar habilitats comunicatives 
empàtiques i assertives per facilitar i millorar la comunicació oral. 

 
 
Descripció de la proposta 
 Aquest projecte es vol dur a terme amb l’alumnat que pren part en el mòdul “Anglès 
III”. L’objectiu principal és que l’alumnat es familiaritzi amb els països de parla 
anglesa (Regne Unit, Irlanda, Canadà, Austràlia, Sud Àfrica, els Estats Units 
d’Amèrica i Nova Zelanda) i al mateix temps aprendre llengua anglesa d’una forma 
contextualitzada, és a dir, ésser exposat a les tradicions culturals, fets reals, història 
i els referents literaris més importants. L’alumnat aprèn no només llengua anglesa 
sinó també trets culturals diferents. Al final d’aquest projecte, els estudiants crearan 
un portfolio amb totes les tasques del projecte (exposicions orals, redaccions, 
treballs, entre altres).  
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
La metodologia utilitzada en aquest projecte serà la de treball per projectes perquè 
s’ha demostrat que si els estudiants aprenen a treballar cooperativament i 
col·laborativament el procés d’aprenentatge i els resultats són millors i l’alumnat 
aprèn la llengua en qüestió d’una forma més contextualitzada: aprenen el què és 
important i rellavant d’acord amb les seves necessitats. El format d’activitats és des 
d’activiats en grups, per parelles  i també algunes activitats que s’han de dur a 
terme individualment perquè es recomanable oferir a l’alumnat diferents tipus 
d’activitats. 
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Recursos emprats 
 
http://www.teachertube.com/video/edgar-allan-poe-170485  
http://www.teachertube.com/video/edgar-allan-poe-170485  
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B_pxDOpFMe7eeWxZZWZGeEI0TFk/vie
w?usp=sharing 
http://www.poetryfoundation.org/bio/william-butler-yeats 
 
Competències i continguts que es treballen de forma destacada 
  
Competències 
Comunicativa: competència lingüística i audiovisual 
Competència cultural i artística 
Competència metodològica: processament d’informació i competència digital 
Aprendre a aprendre 
Competència personal: autonomia i iniciativa pròpia 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
L’alumnat que pren part en aquest projecte tenen entre 30 i 60 anys, alguns d’ells 
són jubilats i alguns encara treballen. La majoria de l’alumnat són dones i volen 
seguir aprenent anglès per tal de tenir-ne més coneixements. L’escola es troba en un 
poble petit a l’àrea metropolitana de Barcelona i el seu alumnat encara no ha acabat 
l’educació obligatòria. No obstant això, l’escola ofereix alguns cursos per a 
immigrants que tenen coneixements de llengua catalana i també cursos 
d’informàtica. Finalment, l’escola també ofereix un curs preparatori per accedir a 
cursos de grau superior. 
 
A part d’això, aquest projecte ha estat dissenyat per tal que l’alumnat d’Anglès III 
millori les seves competències comunicatives i de comprensió lectora. Aquest 
projecte els ofereix la oportunitat de conèixer la llengua anglesa des d’un altre punt 
de vista, és a dir, els ofereix una nova forma d’entrar en contacte amb la llengua 
estrangera a través de les representacions culturals dels països de parla anglesa. 
L’alumnat ja ha cursat prèviament Anglès I i Anglès II al mateix centre, tot i que els 
coneixements de la llengua són fluixos. Per aquest motiu, les tasques d’aquest 
projecte s’han dissenyat tenint en compte el nivell que l’alumnat ha d’assolir al 
finalitzar aquest curs (A2). 
 
Documents adjunts 
 
http://www.teachertube.com/video/edgar-allan-poe-170485  
http://www.teachertube.com/video/edgar-allan-poe-170485  
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B_pxDOpFMe7eeWxZZWZGeEI0TFk/vie
w?usp=sharing 
http://www.poetryfoundation.org/bio/william-butler-yeats 
 


