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CELEBRATIONS 
 
 
Objectius 
 

L'objectiu d'aquest Bloc Temàtic és que l'alumnat millori les seves competències en 
l'ús actiu de la llengua anglesa: parlar, entendre, llegir i escriure.  
 
Al tractar-se d'un tema tan ample com les Celebracions, un dels objectius implícits 
és el de desenvolupar  i ampliar els coneixements culturals, tant els propis com els  
britànics. 
 
Es pretén que els i les alumnes siguin capaços d'analitzar els seus propis estils 
d'aprenentatge i de desenvolupar noves estratègies per millorar i assolir un bon 
nivell de comunicació en Llengua Anglesa. 

 
Descripció de la proposta 
  

S'ha dividit el bloc temàtic en tres apartats: Celebracions Britàniques, celebracions 
d'aniversaris i el Nadal.  
 
Donat el fet que el tema és molt ampli, s'ha prioritzat que englobi els aspectes 
competencials curriculars proposats al bloc temàtic, les funcions i aspectes 
sociolingüístics, l'organització del discurs i el tipus de text, els aspectes lèxics i 
semàntics, de morfosintaxi, ortografia i fonètica i fonologia. 

 
Aspectes didàctics i  metodològics 

 
En aquest projecte es pretén desenvolupar continguts t gramaticals i comunicatius.  
 
S'estructura en 12 sessions d'una hora i mitja de durada cadascuna.  
 
Com  que el bloc temàtic s'ha dividit en tres apartats, s'empraran quatre sessions 
per apartat. 
 
Es prioritzarà el foment del treball cooperatiu, en parelles i en grups tot entenent els 
avantatges de treballar amb aquesta metodologia. 
 
L'ús de les noves tecnologies serà un element indispensable en el 
desenvolupament del bloc temàtic per ajudar els i les alumnes a avançar en el 
procés d'adquirir autonomia per a la cerca d'informació i en el procés 
d'aprenentatge. 
 
Al tractar-se d'alumnat adult, el sistema d'avaluació es combinarà entre 
l'autoavaluació (en l'aspecte crític-positiu), l'avaluació del mestre i l'avaluació 
continuada. 

 
Recursos emprats 
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Els videos i fotografies s'han extret principalment de www.youtube.com, 
www.education.org-British Council   així com  openclipart.com  i  popplet.com. 
 
També s'ha emprat programes per auto enregistrament com  vocaroo.com. 
 

Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
 
� Parlar d’aniversaris, festes i celebracions  preferides, pròpies i de països 

anglosaxons. 
 
� Descriure com es celebren dies especials. 
 
� Parlar de plans i prediccions. 
 
� Expressió de dubte, rectificació, autocorrecció: perhaps, maybe,... 

 
 
� Registre formal/informal d'un e-mail o carta. 
 
� Textos descriptius de celebracions. 
 
� Textos narratius d'esdeveniments futurs (be going per plans de futur), ús del  

Present Continuous pel futur. 
 
� Revisió de dates, verbs per celebrar i nombres ordinals. 
 
� Pronoms d'objecte. 
 
� Revisió de preposicions de temps.  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Aquest bloc temàtic s'adreça a alumnes de Nivell 3 d'Educació d'Adults.  
 

Documents adjunts 
 

Material per al professorat i material de treball per a l’alumnat.  
 

Autoria 
 

Materials elaborats per Maria Cinta Pellisé Castelló, mestra de Llengua Anglesa a 
Educació Primària a l'Escola Ferreries, de Tortosa. 

 


