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Looking ahead 
 
 
 
 
Objectius 
 

• L’objectiu és els alumnes coneguin a fons el futur en anglès i els condicionals 
0, 1 i 2. És un objectiu de gran abast que s’ha de consolidar en cursos 
posteriors. Si bé no tots els alumnes assoliran de manera activa o seran 
capaços de produir les formes de futur en diferents contextos sí que adquiriran 
un coneixement passiu de totes elles que amb una futura consolidació els 
permetrà de fer-les servir. 

 
Descripció de la proposta 
  
El context és els dels viatges i activitats esportives per països del sud d’Àfrica: 
Namíbia, Botswana, Zimbabwe i Sud-àfrica, els quals ofereixen una varietat de llocs i 
situacions interessants pels alumnes i que permeten l’aprenentatge dels diferents usos 
del futur i els condicionals en anglès. 
A més a més, hi ha molta informació a la xarxa sobre aquests països i activitats no 
solament escrita sinó gràfica i audiovisual que facilita la creació de materials didàctics 
originals. 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
Les activitats de comprensió oral i escrita es basen en textos originals escrits i orals no 
adaptats. Sovint s’ha de recórrer a Internet per tenir aquests textos a l’abast amb la 
finalitat de millorar la competència digital dels alumnes i complementar l’aprenentatge 
de l’anglès. 
Una altra característica és el digital story telling a través de l’ús de l’aplicació 
VoiceThread. 
Una altra aplicació que els alumnes fan servir per enregistrar-se és Vocaroo. Abans 
d’enregistrar-se hi ha fuls de preguntes que guien l’alumne i l’ajuden a reflexionar. 
Escriure sempre ajuda a reflexionar i les activitats orals d’avaluació tenen prèviament 
una base escrita. Amb això no vull dir que els alumnes hagin de llegir el que han escrit 
sinó que les idees que expressin quan per exemple s’enregistrin amb Vocaroo hagin 
estat prèviament elaborades a través d’una reflexió escrita. 
En definitiva, la qualitat del que expliquen oralment i del que escriuen depèn d’una 
bona reflexió prèvia i del treball col·laboratiu amb un altre company. 
 
Recursos emprats 
 
Faig servir un programa molt senzill anomenat Vocaroo. És un programa en línia molt 
fàcil de fer servir pel qual només cal una adreça de correu electrònic. 
Una altra aplicació que utilitzo és VoiceThread. És una eina digital senzilla però els 
alumnes s’hi han d’acostumar i practicar abans, fent que els alumnes es donin d’alta i 
practiquin pujar imatges i / o vídeos, i fer comentaris enregistrats i escrits. Una 
característica molt bona de VoiceThread (compartida amb altres aplicacions similars) 
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és que permet que altres alumnes facin comentaris escrits o enregistrats sobre els 
treballs d’altres companys o sobre un vídeo o fotografia que suggereixi el professor. 
 
Vocaroo 
http://vocaroo.com/ 
 
Una pàgina web que he fet servir molt és la de Lonely Planet en anglès. 
http://www.lonelyplanet.com/ 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
 
La dimensió comunicativa és la que es treballa de manera més destacada. De manera 
transversal hi ha activitats que no solament desenvolupen la dimensió comunicativa 
sinó que també ajuden a desenvolupar la competència digital, més concretament les 
dues dimensions següents: 

• Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 
aprenentatge. 

• Comunicació interpersonal i col·laboració 
 
Els continguts de les unitats són les diferents formes d’expressar el futur en anglès: 
future going to, future will, present continuous with a future meaning, present simple 
with a future meaning, may & might with a future meaning. A les unitats didàctiques els 
continguts es tracten amb més profunditat. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
S’adreça a alumnes adults que cursen el tercer curs d’anglès de l’escola d’adults. És 
un alumnat heterogeni, amb experiències i edats diverses, però en general molt 
motivats i amb ganes d’aprendre. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
 
Com ja he comentat abans hi ha activitats que no solament desenvolupen la dimensió 
comunicativa sinó que també ajuden a desenvolupar la competència digital. L’ús de 
Vocaroo i sobretot d’una aplicació com VoiceThread tenen un incidència directa a 
l’hora de treballar dues dimensions de la competència digital: 
 
● Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge  
● Comunicació interpersonal i col·laboració 
 
Documents adjunts 
 
A les unitats didàctiques trobareu tots els documents adjunts de l’alumne i del 
professor. 
 
Autoria 
 
Autor: Lluís Miquel Bennàssar Rosselló, professor de l’àmbit de la comunicació a 
l’escola d’adults de la Barceloneta 
lbennass@xtec.cat 
 
 


