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 HER LIFE
  
 

 

Objectius  

 

• Parlar de sentiments, sabent anomenar-los en anglès. 

• Explicar la vida de la dona, les seves rutines, fent servir el Present Simple. 

• Posar en pràctica el format de carta o d’una nota.  

 

Descripció de la proposta  

 

L’alumnat ha d’imaginar-se com és la vida de la dona i descriure-la o bé omplir de contingut el 

full o llibret que una de les dues té a les mans, després de la sessió VTS (Dones, sessió 1 de 

l’itinerari L’art de parlar) o del treball visual amb les obres: 

- Habitació d’hotel, 1931. Edward Hopper    
- Jove decadent, 1899. Ramón Casas 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Temporització: Opció A. 20 min./ Opció B. 20 min per escriure i 15 min per llegir les notes als 

companys (voluntari). 

                               

Avaluació: Opció A. Seguiment de la producció oral dels alumnes. / Opció B. Avaluar la carta 

o nota. 

 

Recursos emprats  

 

Exercicis de vocabulari autocorrectius per fer abans de les dues tasques per tal de repassar o 

ampliar el vocabulari de les emocions. 

 

Un format de carta informal amb una salutació al principi (Dear..., Hello …, Hi …,) i un 

tancament al final ( Yours, Love, Best wishes, ...). 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

      

Competències treballades:  EO (expressió oral) en l’opció A  i EE (expressió escrita) en l’opció 

B. 

 

 

 

Relacions humanes 

Nivell 2 ANGLÈS 

Woman- Quinn Dobrowski 

(Creative Commons) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat del nivell 2 de segones llengües al centres de formació d’adults ( del MECR per a 

català i castellà /  del MECR per a l’anglès). 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

ODS 3: Salut i benestar i ODS 5: Igualtat de gènere. 

 

A partir de les imatges pot sorgir el tema de la dona, la igualtat de gènere i també de la salut, 
sobretot l’emocional. A la primera imatge veiem una dona sola en una habitació d’hotel i el fet 
que una dona s’allotgi sola pot portar a parlar de la independència de la dona, etc. 
 

Documents adjunts 

 

Per l’alumnat: 

○ Fitxa 

WHERE IS SHE FROM? 

Opció A. Descripció: Hotel Room. Imagine the woman’s life. Does she work? Why is 

she in a hotel?  Why is she alone? What is the paper in her hands? 

  

Opció B. Descripció: In both pictures the woman is holding something in her hands. 

Imagine the paper in her hands is a letter or a note. Write the letter or the note. Is this 

the reason for her feelings? 

 

o Exercicis de vocabulari sobre les emocions autocorrectius:  

How Are You Feeling? (emparellar adjectius amb les emoticones 

https://es.liveworksheets.com/tp1798791dy 

                  Feelings/Emotions (exercici d’elecció múltiple)   

      https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/feelings/emotions-quiz 

  

Per al professorat 

 

         Fitxa de vocabulari prèvia a la sessió de VTS (Dones). 

 

Autoria 

 

Rosa Bassols i Dolors Pomer - Grup de treball VTS del CFA Pere Calders.  

  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://es.liveworksheets.com/tp1798791dy
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/feelings/emotions-quiz
https://visitmuseum.gencat.cat/media/cache/1140x684/uploads/objects/photos/56bcd20ca1ee7_jove-decadent-despres-del-ball.jpeg

