ARC- CIREL

St. Patrick’s Day

Objectius (*)
• Explicar la celebració del dia del patró d’un dels països del Regne Unit.
• Descobrir la festivitat de St Patrick: vida, llegendes i celebracions.
• Escriure un article per a la revista del centre sobre la vida i celebració
d’un dels patrons.

Descripció de l’activitat (*)
En aquesta unitat didàctica es treballa la comprensió i expressió escrita i oral
sobre la vida de St Patrick. La unitat es divideix en quatre parts diferenciades
però amb l’objectiu conjunt de contribuir a la redacció de l’article per a la
revista. Primer, l’alumnat presenta els seus coneixements previs sobre Irlanda
a partir d’uns dibuixos i núvol de paraules. Més endavant visualitza un vídeo i
es comparteix la informació d’un text escrit per tal de conèixer la celebració
de la festa i llegendes sobre St Patrick. En la tercera part de la unitat es
reflexiona sobre la construcció i l’expressió del text escrit perquè els serveixi
de model per a la seva producció. Finalment, l’alumnat cerca informació
sobre el patró d’Anglaterra, Gal·les o Escòcia i escriu l’article per a la revista.

Recursos emprats (*)
Montse Irun, Ia Llavall i Elisenda Rosich presenten aquest material per a
l’alumnat en format pdf. També s’inclou un dossier per al professorat on hi ha
tot el material necessari per dur a terme la unitat (link al vídeo, text
coooperatiu, respostes, etc).

Aspectes didàctics i metodològics (*)
Aquesta unitat té una durada d’unes 2-3 sessions. La unitat s’introdueix de
manera grupal amb tota la classe i després es treballa en parelles de forma
cooperativa per acabar fent el producte final de forma individual o, si es vol,
en parelles.
L’avaluació de la unitat didàctica es farà a partir de l’avaluació del producte
final, en aquest cas l’article que es publicarà en la revista del centre. També
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es podrà presentar aquest article en format de pòster digital ja que,
d’aquesta manera es poden incloure fotos i vídeo en la presentació. L’alumnat
s’autoavaluarà abans de presentar la història. Aquesta mateixa graella
d’avaluació pot servir per avaluar la unitat.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa,
la competència digital i la competència social i ciutadana.
En aquest material es treballa la competència oral i escrita, tant receptiva
com productiva.

Alumnat a qui s’adreça especialment
S’adreça a tot l’alumnat de l’àrea d’anglès de 1r de Batxillerat. També pot
utilitzar-se amb l’alumnat de 4t d’ESO

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...
Aquesta unitat es pot treballar al voltant del 17 de març que és quan se
celebra la festa de St Patrick.

Documents adjunts (*)
- Material de treball per a l’alumnat
El material es presenta en pdf tant per l’alumnat com pel professorat.
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