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Natural Disasters 

 
 
Objectius (*) 
 
- Participar en petites converses al voltant del tema de la unitat 
- Produir textos escrits senzills a partir de models. 
- Entendre missatges orals, escrits i audiovisuals relacionats amb el tema. 
- Produir una presentació oral. 
- Aprendre a donar l’opinió sobre algun tema. 
- Saber utilitzar l’anglès en les interaccions de l’aula 
- Utilitzar les TIC per donar suport a les produccions. 
 
 
Descripció de la proposta (*) 

  
L’objectiu de la unitat és conèixer els efectes dels desastres naturals. Aquest 
tema ofereix múltiples oportunitats per a treballar l’anglès : entendre textos 
diversos que parlen del tema i parlar i expressar oralment i per escrit les 
nostres opinions. 
El tema permet entendre com se sent la gent afectada per les conseqüències 
d’un desastre natural. 
Aquesta proposta treballa particularment: volcans, tsunamis i terratrèmols. 
 
Recursos emprats (*) 

 
Al principi del llibre del professor, es detalla en una graella tot el necessari 
per a un òptim desenvolupament de la unitat. Inicialment s’havia pensat el 
disseny de la unitat perquè l’alumnat fes servir els netbooks però les 
activitats s’han adaptat per poder ser utilitzada en una classe amb projector i 
pissarra. 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta unitat didàctica està desenvolupada en 8 sessions de 50 minuts 
aproximadament. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
 
Tipus d’element didàctic: TAC i Missatges Audiovisuals ,Gestió de la 
informació  
Competències i processos: Tractament de la informació i competència digital 
Competència social i ciutadana ,Competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic ,Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual  
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Relació amb altres àrees i altres matèries: Coneixement de l’entorn social i 
ciències socials ,Coneixement de l’entorn físic, ciències experimentals i 
tecnologia  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta unitat està pensada per a alumnes de 1r ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
És una unitat didàctica d’anglès amb contingut de ciències naturals. 
 
Documents adjunts (*) 

 
- Documents professorat: natural_disasters_teachers.pdf 
- Documents alumnat: naturla_disisters_students_book.pdf 
 
 


