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Our Own Guide to London 

 
Objectius  
 

• Millorar de les seves habilitats comunicatives en llengua anglesa: escoltar, parlar, 
llegir i escriure. 

• Millorar els seus coneixements sobre llenguatge i vocabulari relacionats amb el viatge i 
el turisme. 

• Conèixer la vida i la cultura en una ciutat de parla anglesa. 
• Utilitzar les TIC i Internet per trobar informació i crear una guia. 
• Desenvolupar capacitats per treballar de manera col·laborativa i aprendre de manera 

autònoma. 
 

Descripció de la proposta  
 
Cada any, l'escola organitza un viatge a una ciutat europea de parla anglesa, i els professors 
fan la guia. Aquest any anem a Londres, però els professors estan massa ocupats, així que van 
demanar ajuda als seus estudiants per crear la nostra pròpia guia de Londres. 
Aquest problema és el punt de partida d'aquest projecte. Els estudiants es veuen obligats a 
fer la seva pròpia guia a Londres, que no només abastarà el turisme, sinó també, i el més 
important, les possibles situacions de comunicació que podrem trobar. Per tal de crear una 
bona guia i preparar-se per al viatge, posarem en pràctica la major part de la llengua que 
necessitem durant el viatge. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Aquesta unitat es pot desenvolupar seguint una metodologia d'aprenentatge basada en el 
projecte (PBL). Això vol dir que aquest projecte ha de complir els següents criteris: 

• Hi ha coneixements clau del currículum, que els alumnes aprenen a utilitzar habilitats 
per resoldre problemes, pensar críticament, col·laborar i convertir-se en estudiants 
més independents. 

• Hi ha un repte inicial o pregunta, en aquest cas "Podem crear la nostra pròpia guia de 
Londres?" 

• Els estudiants han de seguir treballant, preguntant-se preguntes per complir amb cada 
tasca del projecte, utilitzant diferents fonts. 

• El projecte està connectat als interessos dels estudiants i té una aplicació del món 
real, ja que el viatge a una ciutat europea és una activitat real a l'escola a la qual 
assisteixen. 
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• Els estudiants poden fer algunes opcions, com ara triar els continguts i l'organització 
de la guia a l'inici del projecte, i també triar les eines TIC per registrar les seves 
tasques. 
 

Es recomana als estudiants que reflexionin sobre el seu treball a mesura que avancin en el 
projecte i al final omplint el formulari d'avaluació del projecte. 
Els grups estaran formats per estudiants amb diferents capacitats i habilitats per fomentar la 
seva revisió. El professor constantment donarà comentaris per ajudar el procés. 
Els estudiants comparteixen els seus productes amb la classe i, mitjançant eines TIC, poden 
compartir-la més enllà de la classe. 
La temporització de la unitat didàctica és de 6 sessions de 120 minuts. (3 setmanes) 
Aquest projecte es podria dur a terme durant el primer o el segon trimestre. 
 
Recursos emprats  
Diversos recursos digitals en diferents formats. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

• Competència lingüística 
• Competència social i ciutadana 
• Autonomia i iniciativa personal 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Alumnes adults que assisteixen al tercer nivell de llengua anglesa en un centre d'adults. El 
nivell d’anglès gira entorn a un A2. Tanmateix, molts d'ells poden tenir un nivell superior o 
inferior, ja que els antecedents, l'experiència i les habilitats dels estudiants adults solen ser 
més variats que els estudiants d'educació secundària. 
 
 

Documents adjunts 
Seqüència didàctica amb orientacions per al professorat i materials per a l’alumnat. 
 
Autoria 
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