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Títol:  XMAS PROJECT 

 
 
Objectius  

• A través de les tradicions del Nadal estar motivats a utilitzar l’anglès com a eina de 
comunicació a la classe. 

• Introduir nou vocabulari relacionat amb el Nadal. 
• Utilitzar les TIC per ajudar-nos en la comunicació i el procés d’aprenentatge. 
• Concebre la música com a model de pronunciació i adquisició de nou vocabulari. 
• Intercanviar informació per conèixer més als companys. 

Descripció de la proposta  

Treballar diferents aspectes de les tradicions del Nadal a la cultura anglosaxona. Amb tot 
un seguit d’activitat diverses es treballen diferents aspectes per millorar els coneixements 
de la llengua anglesa. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

Aquest projecte està dissenyat per ser dut a terme just abans del Nadal. Aprofitant la 
motivació per aquestes festes revisarem i millorarem estructures gramaticals ja treballades. 
També introduirem nou vocabulari. El format és d’activitats en grups, per parelles i també 
algunes que s’han de dur a terme individualment. Les nostres classes d’anglès es 
transformaran en laboratoris de cançons, cultura i creativitat; un espai on els estudiants 
poden parlar i interactuar en anglès. L’avaluació es farà amb rúbriques per a cada activitat i 
una final. 
 

Recursos emprats  

 

• Popplet motivacional: 
o CHRISTMAS 

• Video podcasts: 
o Christmas: Listen A Minute.com: English Listening Lesson 

http://listenaminute.com/c/christmas.html 
o Més podcasts sobre Christmas:  

� http://christmaspodcasts.com/ 
� http://www.esl-library.com/blog/2011/12/14/podcast-christmas/ 

• Online videos:  
o AN ENGLISH CHRISTMAS 
o CHRISTMAS PROJECT VIDEO 
o GINGER BREAD MEN RECIPE VIDEO  

 
• Rúbriques d’avaluació per a cada activitat i rúbrica final. 
• Còpies impreses d’algunes activitats. 
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• Pàgines web: 
o http://www.learnenglish.de/culture/christmas.html 
o http://www.englisch-hilfen.de/en/texte/xmas.htm 

o http://www.englisch-hilfen.de/en/texte/xmas1.htm 

o http://www.isabelperez.com/xmas.htm 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

• Competència comunicativa:  
o Escoltar i parlar textos orals simples  
o Llegir i escriure textos curts. 

• Competència intercultural:  
o Descobrir i gaudir de les tradicions Nadalenques i de la cultura anglosaxona. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Aquest projecte està adreçat als alumnes del nivell 2 d’anglès a la formació d’adults, però 
es pot adaptar a diferents nivells. 
 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Es poden comparar les tradicions anglosaxones amb les que celebrem  a casa. Així doncs, 
estem analitzant dues societats/ cultures diferents, fet que encaixa perfectament amb 
l’àmbit de les ciències socials. Ús de continguts del món de les matemàtiques a l’hora 
d’elaborar receptes de Gingerbread men. Activitats lligades amb l’educació visual i plàstica, 
que impliquen creativitat i disseny del resultat final. 
 

Documents adjunts 

 

Seqüència didàctica per al professorat amb els enllaços i materials per a l’alumne/a. 
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