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The story of my life  
 

 
 
 
 
Objectius (*) 
  

• Compartir experiències passades de la pròpia vida de l'alumnat amb la 
resta de companys mitjançant power point o voicethread 

• Entendre textos orals i escrits relacionats amb aspectes del passat de la 
vida dels alumnes (vacances, començament d'escola, pèrdua d'animals 
o mort de parents,etc) 

• Reflexionar sobre el passat i distingir entre verbs regulars i irregulars 
• Reflexionar sobre la formació de frases en passat, en pregunta i en 

negació 
 
 
Descripció de la proposta (*) 
  
En aquesta unitat didàctica es treballen continguts relacionats amb el  passat 
simple i l'estructura de la frase i el text, bàsicament biogràfic. L’alumnat llegeix i 
escolta com altres parlen d'aspectes del passat de la seva pròpia vida i elabora 
una presentació audiovisual explicant el seu passat. 
 
 
Recursos emprats (*) 
 
 
Material  per l’alumnat  en format pdf.  
Enllaços a cançons, historietes, textos, i webs de la xtec com muds, bridging 
the gap, etc.  
Voicethread (www.voicethread.com), recurs que permet gravar la veu dels 
alumnes i penjar fotografies que il·lustren el que estan explicant. 
 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 
 
Aquesta unitat té  una durada d’unes  4-5 sessions (sense comptar amb  
l’enregistrament i l'observació del voicethread o powerpoint) Es pot fer 
individual, tot i que si es prefereix també es pot fer alguna activitat en parelles o 
grupal (tota la classe pot escoltar i respondre preguntes de la història de la 
bruixa, per exemple).  L’avaluació de la unitat didàctica es farà partir de 
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l’avaluació del producte final, en aquest cas el voicethread o el powerpoint amb 
fotografies de la vida de l'alumne. 
 
 
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. 
Més específicament es 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 2on ESO. El treball pot 
ser una mica adaptat per aquells alumnes que tinguin més dificultats, 
bàsicament excloent algunes de les activitats de nivell més elevat, per ex. “Two 
sisters and the cat”, de l'apartat II 
 
 
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 

 
 


