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Nucli
Títol

A Famous Person

Objectius (*)
o
o
o

Parlar sobre una persona famosa.
Presentar oralment amb ajut d’una presentació digital les dades
més importants d’una persona famosa.
Avaluar els companys i autoavaluar-se.

Descripció de la proposta (*)
En aquesta unitat didàctica es treballa l’expressió oral a partir de la
presentació de la informació personal sobre un famós. Es treballa la
competència digital ja que l’alumnat ha de buscar informació a Internet i ha
de ser capaç de presentar-la oralment. Un tret significatiu de la unitat és el
fet que l’alumnat ha d’escoltar les presentacions dels companys per tal
d’omplir una taula i ha de ser capaç d’autoavaluar-se i avaluar els seus
companys.

Recursos emprats (*)
Montse Irun i Dolors Permanyer presenta aquest material per l’alumnat en
format pdf. Es pot ampliar portant a l’aula un pòster d’algun personatge
famós que agradi al professorat i fent una presentació oral del mateix que pot
servir de model.

Aspectes didàctics i metodològics (*)
Aquesta unitat té una durada d’unes 2 sessions de classe més les que es
necessiten perquè l’alumnat faci la presentació oral. La gran majoria de les
activitats són en parelles. L’avaluació de la unitat didàctica es farà partir de
l’avaluació del producte final, en aquest cas la presentació oral i el power
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point. L’alumnat s’autoavaluarà i avaluarà els companys a partir d’una graella
que també s’inclou i que el professorat pot utilitzar per avaluar la’lumnat.
Continguts, competències que es treballen de forma destacada
Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa i
la competència digital.
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.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...

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