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Let’s be environmentally friendly 
 

 

Objectius  

 

- Comprendre, parlar, fer prediccions i suggeriments sobre qüestions mediambientals. 

- Utilitzar un vocabulari específic sobre ecologia en context. 

- Utilitzar els temps verbals correctes en context. 

- Treballar de manera col·laborativa. 

 

Descripció de la proposta  

 

Aquest projecte en llengua anglesa intentarà conscienciar els estudiants sobre la mala salut 

del nostre planeta i sobre com això pot afectar les seves vides si no es fa res. Com a grup, els 

estudiants decidiran quines accions poden prendre per fer que la Terra sigui un lloc millor per 

a tothom. També se'ls convida a ser sincers i expressar els canvis reals que han realitzat en la 

seva rutina perquè siguin respectuosos amb el medi ambient. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Hi ha diverses estratègies que s’utilitzaran per organitzar l'aprenentatge: 

Cal forjar una identitat de classe, així que intentarem que els nostres alumnes sàpiguen que 

són part d'un pla emocionant que ha de fer-los sentir orgullosos. 

 

Encara que és poc probable que hi hagi problemes de mala conducta, ja que els estudiants 

són adults, pot haver-hi problemes relacionats amb l'ansietat (els estudiants es descarten, 

s’indignen, s’aïllen, ...). Per superar-ho, treballarem per crear un bon ambient de treball. El 

primer pas per assolir aquest objectiu serà que els estudiants treballin en grups on els 

membres s'ajudin mútuament per assolir els seus objectius. 

 

Es canviarà el disseny físic de les taules i cadires per tal que el treball en grup sigui més fàcil. 

Les instruccions seran clares i les activitats estaran acuradament planificades. 

 

Recursos emprats  

 

Eines TIC i materials disponibles a la xarxa 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

La competència comunicativa s'aborda de forma global en tot el projecte. En conseqüència, 

les destreses lingüístiques en formen part: comprensió lectora, expressió escrita, comprensió 

i interacció oral i expressió oral. A l'hora de parlar, l'alumne desenvoluparà la competència 

estratègica, la competència sociolingüística i la competència discursiva. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

El grup objecte són estudiants adults que es troben al final del tercer curs (Anglès nivell 3). 

 

 

Documents adjunts 

 

Seqüència didàctica amb orientacions per al professorat i materials per a l’alumnat. 

 

Autoria 

 

Sylvaine Beal, Alicia Farré Pallares i Laura Pont Rovira. 

 

 

 

 
 


