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Títol:  PLANNING A TRIP  
 
 
Objectius  
 
En acabar la seqüència didàctica, l’alumnat ha de ser capaç de planificar un viatge i 
preparar tota la documentació i material necessaris, fent la cerca i síntesi d’informació 
en llengua estrangera. 
 
 
Descripció de la proposta  
 
La proposta és una seqüència didàctica en la que l’alumnat ha de desenvolupar un 
projecte que s’acosta en gran mesura a la realitat. Haurà d’incorporar aprenentatges de 
diferents àrees i implicar-se vivament per assolir-ho, tot utilitzant la llengua anglesa per 
fer-ho.  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Cal tenir en compte que es treballa en molts casos amb treball cooperatiu i grupal, per 
tant cal adaptar la metodologia d’aula i l’avaluació a aquesta forma de treballar.  
També cal comptar amb accés a Internet i a l’ordinador.  
 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
 
Els objectius als quals fa referència la seqüència didàctica, dins el marc general del 
currículum dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones 
adultes són tan referents  a la llengua i la competència comunicativa, com a 
l’assoliment d’autonomia i esperit crític en l’ús dels mitjans de comunicació social i les 
tecnologies de la informació i comunicació, tot assolint una bona capacitat expressiva i 
de lectura d’informació. En última instància, es pretén que l’alumnat manifesti una 
actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’us 
de les llengües i participar activament en el controli avaluació del propi aprenentatge i el 
dels altres. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
La proposta es dirigeix a alumnat de GES2 en un centre d’adults. No obstant, degut a la 
complexitat d’algunes activitats i del nivell d’autonomia i treball que es demana per part 
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de l’alumne, també es podria aplicar a nivells superiors o bé a alumnat d’institut ja 
avesat a aquesta metodologia autònoma i cooperativa.  
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn 
 
La seqüència didàctica estableix vincles amb l’àmbit de socials (climatologia, geografia, 
aspectes culturals, transport i orientació en el mapa), les matemàtiques (mesura de 
distàncies, diferències horàries), i amb el coneixement d’un mateix. Així mateix, també 
es pretén assolir coneixements pràctics al voltant de les tecnologies de la informació, 
incorporant-ne l’ús des d’una vessant pràctica (ús d’Internet per efectuar compres, 
reserves o per enviar correus electrònics, i ús dels processadors per presentar les 
tasques). 
 
 
Documents adjunts  
 
Material pel professorat 
 
Material alumnat 
 
 
Autoria  
 
Ester Mellado Blanes, professora del CFA GIRONA 
 
 
 
 
 
 


