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My dream holiday 
 

 
 
 
 
Objectius* 

  
Al final de la seqüència l’alumnat podrà: 
 
a) Expressar-se i interactuar oralment de forma comprensible amb fluïdesa i 
precisió prenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de 
comunicació. 
b) Produir una descripció oral d’un país utilitzant formes i expressions 
treballades en la unitat. 
c) Desenvolupar el poder de convicció a través de la creativitat i la tria 
encertada d’informació. 
d) Avaluar la fluïdesa i la correcció de la producció oral pròpia i la dels 
companys. 
 
Descripció de la proposta* 

  
L’alumnat mitjançant les activitats que es proposen aprendran com fer una 
bona propaganda d’un destí turístic. Llegiran textos, analitzaran vídeos, fotos 
i aniran definint les característiques d’un bon anunci publicitari. 
Desenvoluparan el seu poder de convicció a partir de la creativitat i de la tria 
d’informació. 
Al final de la unitat hauran de fer un anunci publicitari sobre un destí turístic i 
exposar les raons per anar-hi. 
 
Recursos emprats* 

 
Documents de text i audiovisuals. Podcast 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta proposta es pot realitzar aproximadament en sis sessions. Contempla 
tant el treball individual com el treball de grup. És important compartir quina 
serà la tasca final des del començament de la proposta, per tal que l’alumnat 
pugui anar construint el producte i entengui les activitats que es proposen 
com tasques facilitadores  que l’ajudaran a fer la tasca final. 
S’ofereix una rubrica que serveix tant com per a la preparació de la 
presentació oral com també per a fer l’avaluació entre iguals. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
 
Es destaca el treball dels continguts següents: 
  
Contingut Lingüístic: presents, futurs, modals, connectors i seqüenciadors. 

• b) Vocabulari: adjectius, phrasal verbs, adverbs of degree, expressions 
útils per viatjar i demanar/ donar informació. 

• c) Discurs: tipologia/gènere textual: Descripció 
• d) Estratègies d’aprenentatge: Prendre nota, recollida d’informació de 

diferents fonts, seleccionar-la i ordenar-la, memorització, fer 
esquemes, utilització de les noves tecnologies. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta proposta s’adreça principalment a l’alumnat de primer de batxillerat 
però es pot també utilitzar a segon. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Hi ha una vinculació especial amb les ciències i l’entorn social 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat: describing pictures.ppt; describing 
pictures2.ppt 

 
- Material de treball per a l’alumnat: dream_holiday.pdf; assessment_grid 

 
 
 


