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Decoding World War II 

 

 

 
Objectius  

1. Understand the precedents of the WWII 

2. Describe the main causes and consequences of the WWII 

3. Explain causes and effects of the WWII 

4. Create a relation between Enigma, Alan Turing and the end of the war 

5. How cryptex works and different types of cryptography 

 

Descripció de la proposta  

The project that we want to present involves subjects like Maths, Technology and 
History. We have focused this project on WWII and Alan’s Turing contribution to decode 
the Enigma machine and the End of the war. 
All the activities are related to the Escape Room that is the final product. 

 

Aspectes didàctics i metodològics:  

9+1 extra session (Escape Room) following the CLIL Methodology.  

 

Recursos emprats.  

Plickers game, newspaper report and escape room  

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Subject-matter curriculum 

 
HISTÒRIA 
•CC3. Cronologia i temps històric 
•CC7. La memòria històrica 
•CC1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació,interpretació i 
argumentació, i vocabulari propi. 
•CC17. Cerca, anàlisi i contrast d‟informacions diverses 
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TECNOLOGIA 
•Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment 
•Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica 
•Disseny i construcció d’objectes tecnològics 
•Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 
 
MATEMÀTIQUES 
•Sentit del nombre i de les operacions. 
•Patrons, relacions i funcions. 
•Llenguatge i càlcul algebraic 

 

Foreign language currículum 

● Comprensió oral: global, literal i interpretativa. 
● Estratègies de comprensió oral. 
● Estratègies de producció oral. 
● Estratègies d’interacció oral 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment:  
B1 4th ESO, 1st Bacalaureate 
 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn:  

History, Maths and Technology 
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