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Nucli 
 

Títol  High School Life 

 

 
 

Objectius (*) 

o Tenir un diàleg amb un nouvingut amb l’objectiu d’ensenyar-li el 
nostre centre. 

o Reflexionar sobre les formes lingüístiques bàsiques més 
adequades per tal de descriure un dia a la vida d’un centre de 
secundària. 

o Utilitzar estratègies comunicatives per poder tenir un diàleg amb 
una altra persona sense trencar-se la comunicació. 

 

 

Descripció de la proposta (*) 

  
En aquesta unitat didàctica es treballa la comprensió i expressió oral i escrita 
de la descripció d’un lloc, en aquest cas d’un centre de secundària, i de la 
vida en un centre de secundària. Aquesta unitat contribueix a la competència 
intercultural ja que es comparen les escoles de tres països diferents. Apart de 
l’estudi del vocabulari, també es treballen aspectes gramaticals com el 
present simple. A partir d’aquest treball l’alumnat prepararà un diàleg amb 
un nouvingut recent arribat al centre i l’acompanyarà per les instal·lacions tot 
explicant-li què es fa en cada aula. 
 
 
 

Recursos emprats (*) 

 
Montse Irun presenta aquest material per l’alumnat en format pdf. També 
inclou una graella d’avaluació que pot utilitzar el professorat per avaluar el 
producte final. 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta unitat té una durada d’unes 6-7 sessions. Moltes de les activitats són 
en format digitals i es poden trobar activitats de reforç i ampliació per tractar 
la diversitat. L’avaluació de la unitat didàctica es farà partir de l’avaluació 
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del producte final, en aquest cas el diàleg entre el nouvingut i l’alumne/a. 
L’alumnat s’autoavaluarà abans de tenir el diàleg per poder així millorar la 
seva presentació. S’adjunta una graella d’avaluació del producte final. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa i 
la competència del tractament de la informació i digital.  
 
En aquest material es treballa la competència oral i escrita, tant receptiva 
com productiva, i la competència intercultural. 
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S’adreça a tot l’alumnat de l’àrea d’anglès. 
 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
 
 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per al professorat. 

 
Hi ha una graella d’avaluació del producte final en pdf. 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 

 
El material es presenta en pdf. 


