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Discovering the Apps World  
 

 
Objectius 
 
Integrar aplicacions per a mòbils, tablets o ordinadors en l’aprenentatge de l’anglès. Les 

activitats estan dissenyades per a l’alumnat de Anglès 3 (nivell A2.2.) de AFA i CFA però 

poden adaptar-se a tots els nivells. A més a més es fomenta l’aprenentatge comunicatiu, la 

competència digital i aprendre a aprendre.  

 

Descripció de la proposta  
 

Totes les activitats que es proposen impliquen l’ús de les TIC, potenciant, especialment, el 

treball en equip i el desenvolupament de totes les habilitats (skills). La majoria d’activitats 

proposades són obertes, de manera que els resultats poden ser variats i creatius.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  
 

Les propostes que s’inclouen són variades per tal que els alumnes puguin conèixer i fer servir 

diferents aplicacions alhora que aprenen anglès. A cada activitat s’especifica si ha estat 

dissenyada per desenvolupar-la de manera individual, en parelles o grups, el temps previst, 

les skills que es treballaran, els recursos o aplicacions que es necessiten i el procediment. 

 

Recursos emprats  
 

 Dins de cada activitat hi ha un enllaç als recursos que es necessiten per a portar-la a terme.  

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 

Són activitats on es treballen les competències lingüístiques, social i cívica, competència 

digital i tractament de la informació, així com l’autonomia i la iniciativa personal.  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  
 

Les activitats han estat dissenyades per professors d’anglès de diferents CFAs i estan 

especialment adreçades a l’alumnat de tercer curs d’anglès (nivell A2.2 dins del MECR). No 

obstant això, són activitats que es poden adaptar bé a altres nivells d’anglès dels CFAs com 

ara anglès 1 ó 2 i també cursos de GES o CPGM o CPGS o fins i tot ensenyaments de primària i 

secundària.  
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Hi ha activitats que tracten també el tema de la geografia i les diferències culturals entre 

països.  

 
Documents adjunts 
 

-Activitat “Let’s go out tonight”. Rúbrica per a la avaluació de l’activitat Rúbrica  

-Activitat “Descriptions podcast”. Web de referència: web 

-Activitat “Describing your new colleague”. Podcast: podcast; imatge; Rúbrica 

-Activitat “Elementary podcast. British Council” podcast; printed material 

-Activitat “Nice to meet you” podcast; activity 

-Activitat “Podcast on latest news” podcast 

-Activitat “My best holidays” Rúbrica 

-Activitat “London Trip” Vídeo de Londres; mapa de Londres 

-Activitat “What to wear” BBC; BBC. Emma 

-Activitat “Irish culture” Vídeo 

-Activitat “English is Great. Part 1” vídeo; transcript; Rúbrica 

-Activitat “Guess my pet” Rúbrica 

-Activitat “Cinderella” vídeo 

 

Autoria 
 
Les activitats han estat dissenyades per:  

 
Guzman Bellés Gual, CFA El Vendrell, gbelles@xtec.cat 
Èlia Erta Ruiz, CFA Val d’Aran, eerta@xtec.cat 
Meritxell Segués Pons, CFA Balaguer, msegues3@xtec.cat 
Esther Gil San Millán, CFA Arquitecte Jujol, egil39@xtec.cat 
Míriam Sans Borch, CFA El Vendrell, msans244@xtec.cat 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


