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Going Global 
 
 
Objectius 
  

• Analitzar l’estil propi d’aprenentatge i desenvolupar-ne noves estratègies. 
• Millorar les competències lingüístiques en llengua estrangera de l’alumne/a. 
• Desenvolupar la consciència cultural de l’alumne/a. 
• Treballar de forma col·laborativa i conscienciar-se dels seus avantatges. 
• Conèixer aspectes socioculturals de l’entorn lingüístic per aconseguir un nivell 

més alt de competència comunicativa. 
• Utilitzar les TIC i donar-se compte dels beneficis del seu ús com a eina d’ajuda 

en la competència comunicativa i l’aprenentatge de la llengua estrangera. 
• Avaluar altres maneres d’organització en l’aprenentatge de llengua estrangera 

de forma crítica. 
 
Descripció de la proposta 
  
Les llengües estrangeres no s’aprenen només a l’aula. Aquesta seqüència didàctica 
pretén que l’alumnat analitzi les estratègies d’aprenentatge que més s’adaptin al seu 
estil i trobi els millors recursos disponibles a la xarxa i al seu entorn proper per ajudar-
lo en el procés d’aprenentatge de la llengua estrangera. 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
Es demanarà a l’alumnat que faci una presentació en grup per mostrar als companys 
on i com millorar l’aprenentatge  de la llengua estrangera amb els recursos a l’abast. 
La duració aproximada de la seqüència és de 7 o 8 sessions d’una hora i mitja, 
depenent del temps necessari per a les presentacions. L’alumnat tindrà les pautes per 
a realitzar la tasca final des de l’inici, així com els criteris d’avaluació.  
 
Recursos emprats 
 
Eines web per enregistrar àudio, fer presentacions... 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
Principalment es treballen les competències lingüístiques, social i cívica, digital i 
d’autonomia i iniciativa personals. 
Els continguts del currículum que es treballen de forma més detallada són: 
 
Competència pragmàtica: fer preguntes, parlar d’un mateix, la família i les aficions, 
donar consells... 
  
Competència discursiva: iniciar una conversa, precisar informació... 
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Competència lingüística: adjectius de personalitat, aliments, activitats de temps  lliure, 
peces de vestir, programes de televisió, revisió del present simple, verbs d’opinió que 
regeixen –ing, connectors d’oposició i contrast, revisió dels fonemes anglesos,.. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  

 
Proposta didàctica adreçada a l’alumnat de llengua anglesa de nivell 3, tot i que també 
és adequat per al segon nivell de GES. L’enfocament de les activitats permet treballar 
amb tot tipus d’alumnat: amb necessitats educatives especials, alumnat 
d’excel·lència... 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
 
Adaptable a altres nivells d’ensenyaments de llengua. 
 
Documents adjunts 

  
• Material per al professorat: 
 

- Fitxa amb orientacions didàctiques (en anglès). 
 

 - Rúbrica d’avaluació de la gravació 
 
 - Rúbrica d’avaluació del projecte final. 
 
• Material de treball per a l’alumnat: 
 

- Fitxa why and how? 
 
- Fitxa All about me 
 
- Rúbrica d’avaluació de la gravació. 
 
- Instruccions de la presentació oral. 
 
- Graella d’autoavaluació del projecte final. 

 
• Altra documentació:  
  
 Enllaç al vídeo de YOUTUBE:  http://youtu.be/CcxtH0Y1-lg 
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