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Remembering memories  

 
 
 
 
 
Objectius (*) 
  

• Compartir experiències de la infància de l'alumnat amb la resta de 
companys amb ajut de fotografies 

• Entendre una història en anglès autèntic sobre la vellesa i la pèrdua de 
memòria.  

• Reflexionar sobre el passat i distingir entre el passat simple i el passat 
continu.  

• Reflexionar sobre l'estructura del text narratiu en passat 
• Fer recerca sobre la malaltia de la pèrdua de la memòria i possibles 

solucions. 
 
 
Descripció de la proposta (*) 
  
En aquesta unitat didàctica es treballen continguts relacionats amb el  passat 
simple i el continu i amb l'estructura del text narratiu. L’alumnat llegeix i escolta 
com altres parlen d'aspectes de la seva infància i elabora una presentació 
explicant alguna anècdota de la seva infància. 
 
Recursos emprats (*) 
 
Material  per l’alumnat  en format pdf.  
Enllaç a http://www.storylineonline.net . Cal buscar la història “Wilfrid Gordon 
McDonald partridge"  i escoltar-la amb subtítols o sense, depenen del nivell 
dels alumnes. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 
 
Aquesta unitat té  una durada de 3 sessions. La història es pot veure i escoltar 
en grup gran (pissarra digital o pantalla gran), tot i que si es prefereix també es 
pot fer individualment i posteriorment comentar-la en grup. 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 pot utilitzar abans de 
sortir a parlar. A part, hi ha l'activitat de recerca d'informació que es pot 
plantejar com una activitat pels alumnes més avançats o per fer a casa i a partir 
de la qual es pot crear un debat sobre aquesta malaltia. 
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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. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
El material és molt adequat  per alumnes d'anglès de 4rt d'ESO (o 3er d'ESO 
avançat) 
 
 
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  
 
- Material pel professor: avaluació (mateixa fitxa de l'alumne) 

 
 
 


