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London Shopping 
 
 

Objectius  

 

- Reconèixer els principals tipus de botigues que es poden trobar a Londres. 

- Classificar els articles més comuns que solen comprar les persones en una botiga específica. 

- Distingir les mides, els colors i les formes dels articles, especialment la roba. 

- Reconèixer i practicar preguntes i expressions clau per demanar indicacions i el que volen 

  comprar. 

- Produir converses bàsiques que podrien tenir lloc en una botiga a l’hora de comprar. 

 

Descripció de la proposta  

 

En aquest projecte els alumnes treballaran la gramàtica, les estructures i el vocabulari bàsics 

per a poder comunicar-se en situacions reals basades en l’entorn de les botigues, el que en 

diem Shopping , per això és perfecte per als primers nivells. Però ho faran d'una manera que 

intenti ser rellevant per a ells, ja que comprar és una necessitat quan viatges. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Pel que fa a la metodologia, cada classe començarà amb un vídeo sobre algun aspecte 

relacionat amb el tema de les compres. Després es treballarà de manera guiada tant el 

significat de les expressions clau com el llenguatge no verbal (si és un roleplay). 

L’enfocament serà sobre el significat, no sobre la gramàtica. 

 

Recursos emprats  

 

Vídeos i fitxes de treball que es poden trobar a la xarxa (YouTube i plataformes de materials 

per a l’aprenentatge de la llengua anglesa disponibles per al professorat). 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Competència lingüística, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència social 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnes de nivell 1 i 2 de llengua anglesa a l’educació d’adults. 
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Documents adjunts 

 

Seqüència didàctica amb les propostes de treball per al professorat i materials per als 

alumnes. 
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