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Memories (Records) 

 

 
Pixabay   

 

Objectius  
- Desenvolupar la capacitat d’explicar una història amb fluïdesa, així com 

d’entendre i utilitzar els temps verbals de la narració. 
- Treballar de forma cooperativa, tot utilitzant la llengua anglesa. 
- Fer servir la llengua anglesa més enllà del llibre de text i adquirir més seguretat i 

fluïdesa a l’hora de parlar. 
 
Descripció de la proposta  

 
Els records són una part important de la vida. Com que a la majoria de l’alumnat li agrada 
parlar de les seves experiències, aquest projecte té com a objectiu aprofitar aquest 
entusiasme per explicar històries. L’alumnat tindrà l’oportunitat de practicar la gramàtica 
(temps passats) i estructures narratives mentre fa allò que li agrada. 

 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
L’objectiu d’aquest projecte és que l’alumnat pugui explicar una història i comprengui l’ús 
dels temps narratius. És important que treballi de forma cooperativa, aprengui a prendre 
decisions en grup i també assumeixi responsabilitats. Pretenem que estigui en contacte amb 
la llengua anglesa d’una forma real, més enllà del llibre de text. L’objectiu és que la 
comunicació efectiva entre el grup en anglès. 
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Recursos emprats  

 
Per a la presentació de l’activitat s’ha creat un “tràiler” del projecte amb l’editor de vídeo 
Animoto, així com instruccions per a l’alumnat amb Blendspace. Per a diverses activitats es 
fan servir vídeos (anuncis, curts, etc.) que es poden trobar a YouTube, així com podcasts de 
la pàgina Listen A Minute. Per a altres activitats es fan servir pagines com ara 123FreeVectors 
i World66. Pel projecte final, un àlbum amb fotos i anècdotes de l’alumnat agrupades per 
temes (festivitats, infantesa, joventut, vacances, etc.), el grup-classe crea un àlbum digital 
amb Popplet. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
El nostre projecte està pensat per ampliar-lo o retallar-lo segons el temps que el professor 
tingui per treballar-lo. També es pot adaptar a un altre tema i fer servir les mateixes 
activitats o diferents. L’objectiu del projecte és practicar els temps passats. 
Com que la majoria de les activitats es treballen en parelles, és important observar si el 
treball es fa de forma cooperativa i s’és respectuós amb la feina dels altres. En qualsevol cas, 
hem d’encoratjar els nostres alumnes a emprar l’anglès el màxim possible. Evitarem corregir-
los en excés per tal que parlin amb fluïdesa i intentarem motivar-los perquè s’avaluïn els uns 
als altres i també ells mateixos mitjançant rúbriques. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  

 
Adults entre els 30 i els 70 anys aproximadament, de nivells educatius que van de primària a 
estudis superiors. L’alumnat ha estudiat entre un i dos anys d’anglès i el seu nivell és entre 
elementary (A1) i pre-intermediate (A2). 
 

Documents adjunts 
 

- Blendspace presentation:  https://www.tes.com/lessons/JoQIB0WNRqSRjg/memories  
- Animoto video: https://animoto.com/play/4M7YE0QjZioFQZemSvI11g 
- Have new technologies made our lives easier?: A video (commercial) 
- Life: Podcast 
- Love messages: Short silent video 
- Goat for sale: Video (commercial) 
- Our stories Popplet 

 
Autoria 
Aquesta seqüència didàctica és el projecte final del curs “La llengua anglesa a l’educació 
d’adults”, realitzat durant el curs 2015/16 per Vicent Barberà Manrique (CFA Barri Gòtic), 
Laura Gelada Fuster (CFA Ripollès) , Núria Rovira Mas (CFA Teresa Mañé) i  Immaculada 
Sanmartín Miguez (AFA VilaSeca) 


