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Live forever 
 

 
Objectius  
 
Al final de la unitat els alumnes hauran treballat diversos aspectes que els permetran: 

• Saber més sobre la importància del que mengem. Conèixer els aliments més saludables 
per viure més temps i evitar malalties. Donar consells sobre quins són els bons hàbits 
alimentaris. 

• Reflexionar sobre les amistats, com podem fer nous amics i com mantenir els antics i 
com la família ens pot ajudar a ser feliços. 

• Donar consells sobre com mantenir el cervell i el cos actius. 
• Expressar plans de futur i parlar sobre la vida d’un mateix. 

 
Descripció de la proposta  
 
Aquest projecte sobre longevitat i envelliment en llengua anglesa és interessant per als 
nostres alumnes i per a nosaltres mateixos. Estem vivint més que les generacions anteriors i 
tots estem interessats en mantenir una bona qualitat de vida durant el major temps possible. 
L'objectiu principal del projecte és planificar i millorar el nostre estil de vida tenint en 
compte aquests aspectes: la dieta, l’entorn social: família i amics, l’activitat física i cerebral, 
els plans futurs i l’estil de vida. 
  
Aspectes didàctics i metodològics  
 
És molt important planificar el que els estudiants necessitaran per agafar un paper actiu en el 
procés d'aprenentatge i crear un bon ambient per tal d'augmentar la confiança de l'alumne. 
Donar instruccions clares des del principi sobre el contingut, el procediment, els criteris 
d'avaluació i l'objectiu final del projecte donarà als estudiants la confiança de saber en quin 
pas del procés es troben en qualsevol moment 
La majoria de les activitats del projecte estan dissenyades per treballar en parelles o petits 
grups i la tasca final requereix treballar de manera col·laborativa per assolir l'objectiu final. 
El treball individual no es deixa enrere i algunes activitats proposen una reflexió individual 
abans de compartir amb els companys o el grup sencer. 
 
Recursos emprats  

 

Materials i eines TIC disponibles a la xarxa. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Competència lingüística 
Competència digital 
Autonomia i treball col·laboratiu 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Aquest projecte està pensat per a ser desenvolupat amb estudiants de nivell 3 de llengua 
anglesa a l’educació d’adults. L’edat de l’alumnat està  entre els 50 i 65 anys i la majoria 
tenen estudis superiors o universitaris, amb una àmplia gamma d'interessos. En general, estan 
molt ben informats sobre el que està passant i tenen curiositat per aprendre i mantenir els 
seus cervells treballant. 
 

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