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   The history of the Olympic Games 
 
Imatge: commons.wikimedia.org 
 

 

Objectius  

 
L’objectiu del projecte és treballar a partir de la història dels Jocs Olímpics diferents 
aspectes de la llengua anglesa: vocabulari d’esports, de noms de ciutats, països, i els seus 
corresponents adjectius, l’expressió de les dates (diferenciant entre anglès britànic i 
americà). 
Els estudiants realitzaran diverses activitats relacionades amb els esports per tal de poder 
aprofundir més en aquest tema i que els han de permetre poder entendre petites converses, 
àudios i vídeos relacionats amb els Jocs Olímpics i també al final fer aportacions concretes en 
llengua anglesa a les xarxes socials. 
 
Descripció de la proposta  
 
El projecte permetrà que els estudiants desenvolupin les següents competències:  
-Vocabulari: noms d’esports, ciutats que han estat seu olímpica, dates. 
-Ús de la llengua: Present Progressive (What are they doing?), Past Simple. 
-Competència oral: comprensió d’audios i vídeos. 
-Competència digital: Gravar un vídeo relacionat amb els Jocs Olímpics, ús de noves 
tecnologies en les activitats. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
-Agrupament de l’alumnat: Activitats individuals, en petit grup i en gran grup. 
-Aspectes tècnics a tenir en compte: Es tracta d’un projecte transversal. 
-Observacions sobre l’avaluació: Avaluació inicial (a partir d’una conversa informal), 
Avaluació Sumativa (d’acord amb cada activitat presentada). La nota final s’obtindrà a partir 
de: actitud i assistència (30%), Tasques (70%).  
 
Recursos emprats  

 
Programes:  
-Aplicacions online que permetin fer gravacions de veu i la seva edició (vocaroo, audioboom, 
etc). 
-Aplicacions online que permetin fer vídeos i editar-los (slide.ly, youtube) 
Podeu veure les diferents activitats en aquest enllaç 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Competències clau que es treballen en el projecte: 
 

• Competència lingüística comunicativa.  
• Competència artística i cultural. 
• Competència digital. 
• Competència matemàtica. 
• Competència d’aprendre a aprendre. 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
• Competència de coneixement i interacció amb el món físic. 
• Competència d’habilitats socials i ciutadania. 

 

Competències lingüístiques que es treballen: 
  

• Competència oral 
• Competència escrita. 
• Competència multilingüe and multicultural. 
• Competència literària. 

 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Projecte adreçat als alumnes del mòdul Anglès 1 dels centres de Formació d’Adults. 
 
 

Documents adjunts 

Podeu trobar tota la informació sobre aquest projecte en el següent enllaç. 
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