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A recipe from the UK  
 

 
 
 
 
Objectius (*) 
  

• Conèixer aspectes culturals (gastronomia) dels països de parla anglesa 
• Entendre per escrit i oralment una recepta 
• Reflexionar sobre l'estructura del text instructiu (recepta) 
• Fer recerca sobre menjars típics de Gran Bretanya i explicar la recepta 

d'algun d'ells a la resta de la classe.  
• Fer un mural  

 
 
Descripció de la proposta (*) 
  
En aquesta mini unitat didàctica es treballen continguts relacionats amb el text 
instructiu (recepta), i el temps verbal imperatiu. També es treballa vocabulari  
de menjar i utensilis de cuina. L’alumnat aprèn l'estructura d'una recepta llegint 
i escoltant receptes de menjars de Gran Bretanya, en tria una, prepara el 
menjar i elabora un pòster (o ppt) amb fotografies i els passos per elaborar el 
menjar que ha triat. Finalment fa una presentació oral a classe.  
 
Recursos emprats (*) 
 
 
Material per l’alumnat en format pdf (guió de treball) 
Material per l'alumnat en format pdf (graella per escoltar les presentacions) 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 
 
Aquesta unitat té  una durada de 2 sessions (sense comptar la recerca, la 
preparació del plat i del pòster -es pot fer a casa- i les exposicions orals, . Els 
alumnes poden treballar individualment sobre el document i també ho poden fer 
en parelles. L'observació dels vídeos i les activitats es poden fer individualment 
o en grup gran (pantalla gran). La recerca, preparació del menjar, pòster i 
posterior exposició oral es pot fer en parelles o petits grups. L'avaluació de la 
unitat didàctica es farà a partir de l’avaluació del producte final, en aquest cas 
de l'exposició oral de l'alumne i de la graella que l'alumne omplirà mentre 
escolta els seus companys. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Es treballen de manera integrada les competències lingüística comunicativa i 
audiovisual i la competència del tractament de la informació i digital. 
Més específicament es treballa la competència  comunicativa escrita i oral,   
receptiva  i productiva. 
Al treballar amb plats típics de Gran Bretanya també es treballa amb la 
competència cultural o social i ciutadana i amb l'artística quan han de fer el 
mural. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
El material és molt adequat  per alumnes d'anglès de 2on d'ESO  
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Aquest material assegura el treball amb totes les habilitats de la llengua i també 
amb diferents aspectes socials i culturals. 
 
 
Documents adjunts (*) 
 

- Material de treball per a l’alumnat:  fitxa de l'alumne en pdf i graella 
exposició companys. 

 
 

 
 


