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IT´S A WIDE WIDE WORLD 
 
 
Objectius 

 
- Conèixer el món: continents, països, ciutats i els seus aspectes culturals tot 
comparant-los amb la nostra cultura. 
- Aprendre a anar pels llocs turístics: aeroports, agència de viatges, hotels, 
restaurants etc. Entendre les senyals, instruccions, informacions diverses, 
menús i saber interactuar amb altres persones en aquests llocs. 
- Treballar en parelles i en grup tant pel que fa a la recerca d’informació, el 
treball escrit i la presentació oral a classe de tots els treballs. 
 
Descripció de la proposta 
  
En aquesta unitat creada per alumnat de segon nivell d’adults està enfocada 
cap a la part més comunicativa de la llengua anglesa. Els alumnes treballaran  
amb les eines TIC i desenvoluparan temes de cultura ,geografia, descripcions, 
gastronomia, viatges per després presentar-ho oralment a la classe. 
Totes les activitats van acompanyades per la seva eina de treball necessària i/o 
complementària i les pautes gramaticals i/o idiomàtiques útils com a guia per  
a L’estudiant.  
Al final de les sessions s’inclou una rúbrica d’avaluació per al professorat. 
 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
Aquesta unitat consta de 12 sessions de 1h i 30 minuts cada una 
aproximadament. La majoria d’activitats són per treballar en parelles o grups. 
La primera sessió és una introducció al tema ,on l’alumnat treballa i revisa els 
seus coneixements de geografia però utilitzant la llengua anglesa. A la segona 
sessió es tracten temes relacionats en la preparació per fer un viatge. A partir 
de la tercera sessió fins la sessió nou, es treballen països:Islàndia, Els Estats 
Units, Canada i Japó. A les sessions deu i onze es treballen aspectes culturals 
com els estereotips , personalitats, gastronomia . 
La última sessió consisteix en la realització d’un pòster, mitjançant l’eina de 
glogster.com ,en la que s’inclouran tots els aspectes tractats a la unitat. Aquest 
serà el projecte final d’avaluació per al professorat. 
 
Recursos emprats 
 
Totes les activitats, incloses les activitats relacionades amb els vídeos, són de 
autoria pròpia. 
Els materials que s’inclouen en aquest projecte són: el dossier de l’alumnat 
(word), el dossier del professorat, rúbriques (word). 
Pel que fa a les fotografies, n’hi ha de meves i altres extretes de 
http://www.creativecommons.org/. 
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Els vídeos que apareixen són extrets 
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_beginning_start.php i de 
http://es.englishcentral.com/videos#!/index/all/all/trending/0- 
 
També hi ha un powerpoint realitzat per mi mateixa i un exemple de fulletó 
turístic extret de la pàgina 
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/Printing_Press/ 
http://edu.glogster.com/?ref=com 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
 
Les competències bàsiques que es treballen en aquesta unitat són: La 
Competència Comunicativa, Tractament de la Informació i Competència Digital, 
Competència Social i Ciutadana, Competència Sociocultural i Intercultural, 
Competència d’aprendre a aprendre. 

• Conèixer el món : continents, països, ciutats i els seus aspectes culturals 
tot comparant-los amb la nostra cultura. 

Aprendre a anar pels llocs turístics: aeroports, agència de viatges, hotels, 
restaurants etc. Entendre les senyals, instruccions, informacions diverses, 
menús i saber interactuar amb altres persones en aquests llocs. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta unitat va adreçada a estudiants d’anglès d´ adults de nivell 2. 
Aquests alumnes ja tenen el coneixement de les estructures bàsiques  de la 
llengua anglesa. Aquest tema pretén que la gent adulta pugui tenir les eines 
necessàries per desenvolupar-se més còmodament en un entorn turístic, ja que 
molts d’ells viatgen a l’estranger per oci . 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
 
Aquesta unitat treballa continguts transversals relacionats amb la geografia: 
mapes, continents, països, ciutats. També es treballen fenòmens naturals, 
meteorològics en relació amb els països. 
 
Documents adjunts 

 
• Material per al professorat. 
• Material de treball per a l’alumnat. 

 
 
Autoria 
Materials elaborats per Elisenda Olivella i Puig , professora d’anglès de CFA 
MARINADA a Montornès del Vallès.  


