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1. Finalitat del projecte 1. Finalitat del projecte 1. Finalitat del projecte 1. Finalitat del projecte     
 
Les activitats del projecte SAY A WORD pretenen atansar el món en que vivim , amb 
tota la seva problemàtica, a l’alumnat de Batxillerat , a través d’un Web multimèdia.  
 
2. Objectius  2. Objectius  2. Objectius  2. Objectius      
 
Els objectius generals de tot el conjunt d’activitats són els següents :  
 

� Presentar una sèrie d’activitats TIC dirigides a motivar i incentivar la producció 
oral i escrita en Anglés i emprant les TIC per part d’alumnes de Batxillerat .  

 
� Dissenyar estratègies que fomentin la recerca d’informació, el raonament, la 

reflexió  i el debat, així com valors com la tolerancia, el respecte envers altres 
cultures , races, manifestacions, ... i la comprensió.  

 

� Encoratjar l’alumne/a a: 

� Utilitzar de forma habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular a 
classe.  

� Consolidar l´'us habitual de les TIC- Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació - en el desenvolupament de les tasques diàries a l'aula i en el 
seu procés d'aprenentatge de la llengua . 

� Llegir amb comprensió suficient, discriminar les idees principals i extreure 
informacions específiques de diversos textos excrits  

� Utilitzar eficaçment material de consulta, tant per trobar informacions ( 
pàgines web ) com per millorar les seves capacitats de comprensió i 
expressió ( diccionaris ). 

� Debatre diverses qüestions al voltant d'un tema d'interès ( tecnologia, 
ecologia,..) on s'expressin raonadament les opcions personals . 

 
    
    



3. Continguts 3. Continguts 3. Continguts 3. Continguts     
    
A través d’una sèrie d’activitats , l’alumne/a està en constant contacte amb un nou 
INPUT , per tal de , posteriorment, millorar el seu OUTPUT o producció oral I 
escrita .  
Ja sabem que avui en dia la teoria més important  en l'estudi de l'adquisició d'una 
nova llengua és THE INPUT HIPÓTESIS, que sosté que el fet d'aprendre una llengua 
està relacionat amb Acquisition més que amb Learning. Segons aquesta teoria la 
millor manera, i potser l'única, d'ensenyar a parlar una nova llengua és simplement 
donant a l'estudiant suficient INPUT -posar-lo en situacions de comunicació en què 
la llengua que senti vagi més enllà dels seus coneixements habituals .L'aprenentatge 
d'una segona llengua s'assembla a l'aprenentatge que els nens/ nenes fan de la seva 
pròpia. Això suposa que l'adquisició real d'aquesta nova llengua només arribarà a 
través d'Input comprensible. 
 
Les activitats estaran distribuïdes en tres grans blocs temàtics , que inclouran  diverses 
unitats didàctiques entorn a subtemes .  
 

� MY WORLD  :MY WORLD  :MY WORLD  :MY WORLD  :    
o BEAUTY CANONSBEAUTY CANONSBEAUTY CANONSBEAUTY CANONS :  

� Cànons de bellesa I la importància de l’aparença en el moment 
d’emetre judicis sobre les persones 

� Frankenstein 
o DRUGS DRUGS DRUGS DRUGS : El món de les drogues  
o LOVE, LUST & SEXLOVE, LUST & SEXLOVE, LUST & SEXLOVE, LUST & SEX : L’amor i el sexe des de les cançons  
 

� MY  SOCIETY  MY  SOCIETY  MY  SOCIETY  MY  SOCIETY   
o RACISM : RACISM : RACISM : RACISM : Treball entorn a Othello     
o IMMIGRATION : IMMIGRATION : IMMIGRATION : IMMIGRATION : La por al desconegut - Immigració     
o VIOLENCEVIOLENCEVIOLENCEVIOLENCE  :    

� Domestic ViolenceDomestic ViolenceDomestic ViolenceDomestic Violence    
� Natural Born Killers  ? Natural Born Killers  ? Natural Born Killers  ? Natural Born Killers  ? ––––    Violència a la societat I els mitjans de 

comunicació     
� MY  PLANET MY  PLANET MY  PLANET MY  PLANET     

o ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY - L’energia a debat:  
o ENVIRONMENT :ENVIRONMENT :ENVIRONMENT :ENVIRONMENT : Un planeta verd 
o IMIMIMIMAGINING THE FUTUREAGINING THE FUTUREAGINING THE FUTUREAGINING THE FUTURE : Com t’imagines el futur de la terra , 

tecnològicament parlant ¿  
o THE LORDS OF THE WARTHE LORDS OF THE WARTHE LORDS OF THE WARTHE LORDS OF THE WAR : Activitats entorn a la guerra  
o THE MEDIATHE MEDIATHE MEDIATHE MEDIA  : Quin món ens moistren ? És real ?  
 

 
I totes elles adeqüades a la complexitat semàntica i gramatical que es demana als 
alumnes de Batxillerat, de manera que , alhora que treballen un tema determinat, 
milloren el seu coneixement lingüístic.    
    



    
4. Metodología i Didáctica 4. Metodología i Didáctica 4. Metodología i Didáctica 4. Metodología i Didáctica     
    
Cada una de les activitats proposades suposen una metodología diferent , explicada 
en cada una de les activitats a través d’un enllaç en la mateixa plana, sota el nom de 
TEACHERS . 
 
La majoria suposen un treball previ en grup petit de recerca d’informació  a través 
d’Internet – cerca guiada -, traslladant aquesta informació a una fitxa que se’ls 
proporciona anteriorment per tal que resumeixin el més rellevant.  
 
Altres vegades es tracta d’escoltar una cançó, veure una pel.lícula o bé un vídeo i 
extreure’n la informació més rellevant – sempre omplint una fitxa.  
 
L’activitat final sempre suposa una reflexió sobre el tema, ja sigui escrita ja sigui en 
forma de debat . Alguns dels cops el debat es du a terme a través de Jocs de Role.  
 
 
5. Temporització 5. Temporització 5. Temporització 5. Temporització     
    
És imposible establir una temporització ideal per a aquesta activitat. Són temes que 
interesen als alumnes però dur-les a terme en un o altre moment dependrà de la 
programació de cada centre.  
 
Totes les activitats estan dissenyades per a que els alumnes parlin sobre el tema. Un 
professor pot decidir fer-les entre tema i tema , un altre perquè li va bé aplicar uns 
conceptes gramaticals determinats o bé uns camps lèxics concrets.  
 
Un exemple seria el següent : 
 
PRIMER DE BATXILLERAT  
1 trimestre Drugs ( Trainspotting ) 

Othello+ Beauty Canons 
2 trimestre Love, lust & Sex  

Domestic Violence ( 25th November ) 
3 trimestre Imagining our future  

Environment  
SEGON DE BATXILLERAT  
1 trimestre Frankenstein + Crime & Punishment ( the trial )  

Racism  
2 trimestre Energy  

Wars ( Schindler’s list )  
3 trimestre Poverty  

Drugs ( Requiem for a dream )  



 
7.7.7.7.    PPPProcès avalauatiu rocès avalauatiu rocès avalauatiu rocès avalauatiu     

    
Com avaluar cada una d’aquestes activitats dependrà del mateix professor/a. 
Tanmateix en la secció ADVICE FOR TEACHERS adjunto una sèrie de fitxes que es 
poden imprimir per tal d’avaluar concretament  
 

� Presentacions orals de l’alumne/a 
� Presentacions escrites de l’alumne /a 
� El treball en equip 
� El treball individual dins d’un equip  
 

Cóm comptarà cada activitat en el procès avaluatiu de cada alumne/a dependrà en 
tot moment dels criteris d’avaluació del departament de llengües Estrangeres de cada 
centre.  
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


