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Say a Word 
 
Objectius* 

• Desenvolupar el coneixement de la relació entre text i context a partir 
de la identificació de les referències culturals que apareixen, l’anàlisi 
de les relacions entre les intencions comunicatives i l’estructura del 
text. 

• Crear textos diversos adequats a diferents situacions comunicatives tot 
tenint en compte els destinataris finals. 

• Desenvolupar el pensament crític davant temes d’interès social 
• Participar col�laborativament en el treball en grup 
• Avaluar les produccions pròpies i alienes.  

 
Descripció de la proposta* 

Say a word és un conjunt de propostes per promoure la pràctica de la 
competència oral en anglès. Les activitats es proposen al voltant de temes 
d’interès social: la fam, la pobresa, la immigració, el racisme, l’amor,... 
El contingut de les temàtiques poden contribuir a l’entesa entre les persones i 
també poden ajudar a crear un pensament crític davant la societat en què 
vivim. 
El temes s’agrupen en tres blocs: 
 

• THE HARD LIFE OF A TEENAGER : 
Drugs screw you up 
Beauty canons 
Domestic Violence 

• THE WORLD AROUND 
Crime & punishment 
The Lords of the War 
Fear of the unknown : Racism 

• BUILDING A BETTER PLANET 
A green planet : Energy 
The Invisible ones : On poverty 
Fighting words – The media as a means to change the world 

Recursos emprats* 

 
El material es presenta en format de pàgina web. El desplegament de cada 
tema es pot descarregar el format pdf així com la guia per al professorat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

La proposta es basa en el treball per projectes i el treball col�laboratiu. 
La proposta cobreix els continguts de 2n de Batxillerat. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

Cal tenir en compte que en els descriptors que s’assignaran a cada element a 
l’hora d’introduir-lo a l’ARC, ja s’hi inclourà aquesta informació de manera 
més estàndard (per tal de permetre cerques). En aquest apartat es tractaria 
de fer comentaris més oberts i generals. En tot cas s’aconsella que l’activitat 
sigui rica des del punt de les competències i dels processos. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Les propostes s’adrecen a l’alumnat de Batxillerat. Alguns temes es poden 
treballar a primer mentre d’altres són més adients a l’alumnat de segon. 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
El quadre conté la informació en relació als temes tractats i la seva relació 
amb d’altres disciplines del saber 
 
THE HARD LIFE OF A TEENAGER 

• Drugs 
• Beauty canons 
• Domestic Violence 

Music 
Citizenship – philosophy 
Social science – Sociology 

THE WORLD AROUND 

• Crime & punishment 
• The Lords of the War 
• Fear of the unknown : 
• Racism / Religion 

Law 
Psychology 
Technology 
Philosophy 

BUILDING A BETTER PLANET 

• A green planet : Energy 
• The Invisible ones : On poverty 
• Fighting Words : The Media 

Science / Technology 
History /Sociology + Religion 
Sociology / journalism / Language 

 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat 
   Guia en format pdf 
   rubric_indi.pdf 
   rubric_group.pdf 
   rubric_self assessment.pdf 
   programació 
   guia docent.pdf 
 
http://www.iesronda.org/professor/aaznar/say_a_word/enter.htm 

 
- Material de treball per a l’alumnat 
 http://www.iesronda.org/professor/aaznar/say_a_word/enter.htm 

 


