
ARC- CIREL                                                                                                       

     

  1/2 

 

 
The sun never sets on the British Empire 

 
 
 

Objectius (*) 

  
Comprendre missatges orals, escrits I audiovisuals relacionats amb el tema de 
la unitat. 
Participar en interaccions orals a partir de debats, jocs de rol,… tot treballen 
cooperativament. 
Produir textos que expliquin fets històrics I canvis en la història 
Analitzar textos literaris I aprofundir en la seva comprensió  
Utilitzar eines TIC per a la presentació dels treballs. 
Reflexionar en la dimensió plurilingüe i intercultural per ser conscients que 
cap llengua és superior a un altra. 
 
Descripció de la proposta (*) 

  
Aquesta proposta proposa als alumnes explorar el món de l’Imperi britànic per 
tal de poder entendre perquè l’anglès és una llengua tan estesa 
geogràficament, poder situar els països de parla anglesa al mapa i conèixer 
els esdeveniments històrics més destacats del Regne Unit. 
La proposta inclou la cerca a internet i la utilització d’eines informàtiques per 
tal de preparar la tasca final, la presentació oral sobre un tema. 
  
 
Recursos emprats (*) 

 
Images from Flickr (www.flickr.com) among other sources 
• Videos hosted in Youtube (http://www.youtube.com) 

British Empire (with subtitles) 
Henry VIII 
Admiral Nelson and the Battle of the Nile 
Pocahontas trailer 
Real witness 
Blowing in the Wind by Bob Dylan (without lyrics) 
Blowing in the Wind by Bob Dylan (with lyrics) 
 

• Video hosted in Teachertube (www.teachertube.com) 

Elisabeth I 
Computer, Internet connection, beamer and screen, blackboard 
• ICT: MS Office (Word and PowerPoint), Wiki, Glogster, Mindmap, 
Wordle, Word search generator, Youtube, Teachertube 
• Assessment tools: Rubistar, Engrade 
• For drama: costumes 
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• Worldmap - poster 
• Monolingual dictionaries 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta unitat proposa treballar el tema en 13 sessions d’una hora de durada.  
Els aspectes de didàctic i metodològics apareixen desenvolupats en el dossier 
per al professorat. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Competència lingüística i audiovisual 

Competència digital 

Competència d’entendre i habitar el món 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Té una relació directa amb l’àrea de socials i especialment amb temes de 
història. 
Aquesta unitat es va implementar dins del temps dedicat a l’àrea d’anglès. A 
l’aula hi van treballant conjuntament el/la professor/a d’anglès i el/la 
professora d’història. 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat: dossier en format pdf 
- Material de treball per al professorat: dossier en format pdf 
- Material de suport: paquet zip 

 


