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 Are you connected? 

 
      

 Objectius  

- Descobrir l’ús que fem del mòbil i les xarxes socials com a   

            mitjà de comunicació.  

- Prendre consciència de la manca de comunicació real i  

            efectiva a la societat actual. 

- Reflexionar sobre l’ús personal del mòbil.   

Descripció de la proposta  

      

Avui tenim més possibilitats que mai per comunicar-nos gràcies a les noves tecnologies, però 

ens comuniquem més que abans?. Com ha canviat la comunicació amb l’aparició del mòbil? 

Estem realment connectats? 

 

En aquesta proposta de l’itinerari L’art de parlar relacionada amb les addiccions a les xarxes 

socials i la manca de comunicació cara a cara es pretén que l’alumnat reflexioni sobre aquest 

fet a partir del debat VTS o lectura de les imatges: 

- Jordi Labanda, La Vanguardia, 2014 

- Brassaï, Montmatre, 1930-31. Exhibida F. Mapfre, 2018 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Temporització: 90 min. 

Avaluació: S’avalua la producció escrita a partir del visionat del videoclip. 

 

Recursos emprats  

 

- Presentació guiada per al professorat. 

- Fitxes de treball per a l’alumnat. 

- Videoclip: Are you lost in a World like me? de Moby. 

- Fitxa de preparació de les imatges VTS 

      

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Activitats: 
- Visionar del vídeo Are you lost in the world like me, emplenar la lletra i debatre sobre el 

missatge de la cançó. 

- Investigar sobre els autors de la cançó, del vídeo d’animació i la inspiració. 

Relacions humanes 

Nivell 3 ANGLÈS 

Walking in Prague-  R. Boed (Flickr 

Creative Commons) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://i.ytimg.com/vi/U11Vue4WbHg/maxresdefault.jpg
https://s6.eestatic.com/2018/02/19/cultura/arte/Fotografia-Arte-Paris-Exposiciones-Museos-Fundacion_Mapfre-Arte_286236209_66323421_1706x960.jpg
https://drive.google.com/file/d/1J23Dq4MFAScjTuDwUVcyRPPzVYxDBXGA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvKKu2S-ecqg4TPm4wLRsfnKQgNhA6F/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8&t=128s
https://drive.google.com/file/d/1o-fjWmS9RI5c6zBR_Bo5WeJ9Vr_q6zd-/view?usp=sharing
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- Fer tasques d’expressió oral i escrita sobre la història que ens explica el videoclip 

(interactiu). 

 

Competències treballades: CO, EO, EE 

      

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat del nivell 3 d’anglès com a segona llengua al centres de formació d’adults ( A2 del 

MECR). 

 

Documents adjunts 

 

- Fitxa de preparació prèvia de la sessió VTS per al professorat. 

- Fitxes de treball per a l’alumnat. 

- Fitxa de preparació de les imatges VTS 

 

Autoria 

 

- Joe (Josep Maria Planas)- Grup de treball VTS del CFA Pere Calders. 
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