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 Communities 

 
      

 Objectius  

      

 -Practicar l’ús  de la forma de present continuous del verb go + 

preposició to + sintagma nominal per expressar moviment en relació a 

un lloc.  

 -Introducció de go + preposició to + l’infinitiu d’un verb per parlar del  

                                   futur (intencions, plans immediats). 

                                  -Repàs i ampliació del vocabulari i estructures relacionats amb els   

                                   oficis i ocupacions. 

                                  -Repàs i ampliació de vocabulari i estructures per descriure una  

                                   persona. 

 

Descripció de la proposta  

      

En aquesta proposta de l’itinerari L’art de parlar relacionada amb diferents comunitats, després 

de la sessió VTS o de la lectura de la imatge de dues obres, els alumnes hauran d’explicar 

(primer oralment i després per escrit) on van i què van a fer les persones que hi surten, així 

com el possible ofici o tasca dins del lloc de treball o ocupació. Per determinar de qui parlen 

hauran de fer servir un adjectiu o sintagma adjectival que distingeixi aquesta persona de les 

altres. 

 

Obres: 

1. El camión, 1929. Frida Kahlo, F. Dolores Almedo 

2. Pont de Sarajevo, 1993. Gervasio Sánchez  

 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Temporització: 120 min. 

Avaluació: S’avalua el text escrit. 

      

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Expressió escrita i expressió oral. 

      

 

Societat i cultura 

Nivell 2 ANGLÈS 

Several Seconds - Commuters 

(Flickr Creative Commons) 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat del nivell  2 d’anglès com a segona llengua al centres de formació d’adults ( A2.1 del 

MECR). 

 

Documents adjunts 

 

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

- Fitxes de treball per a l’alumnat. 

- Autoavaluació de la tasca (Checklist) 

 

Autoria 

 

- Roser de Antonio (Grup de treball VTS del CFA Pere Calders). 
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