ARC- CIREL

Are you a fashion victim?
Objectius (*)
•
•
•
•
•
•

Conèixer vocabulari relacionat amb el món de la moda
Descriure persones tenint en compte com van vestits
Interpretar un diàleg en una botiga de roba
Opinar sobre la influència de la moda i l’aparença física del jovent
Fer recerca sobre l’estil de vestir de personatges coneguts
Presentar un passi de models “digital”

Descripció de la proposta (*)
En aquesta unitat didàctica es treballen continguts relacionats amb la
descripció i la manera de vestir (present continu, adjectius, etc). També es
treballa l’estructura del diàleg, tant per escrit com oralment. Els alumnes
amplien el vocabulari relacionat amb el món de la moda: roba, accessoris,
joies, etc. Com a producte final han de preparar una desfilada de models amb
fotografies i presentar-ho oralment a la resta de la classe.
Recursos emprats (*)
Material per l’alumnat en format pdf (guió de treball) i graella auto-avaluació

Aspectes didàctics i metodològics (*)
Aquesta unitat té una durada de 5 o 6 sessions. Els alumnes poden treballar
individualment sobre el document, però hi ha algunes activitats que han de fer
en parelles, com el diàleg. L’observació dels vídeos i les activitats a la web es
poden fer individualment o en grup gran (pantalla gran). La recerca, preparació
de la desfilada de models “digital” i la posterior exposició oral es pot fer en
parelles o petits grups. L’avaluació de la unitat didàctica es farà a partir de
l’avaluació de la simulació del diàleg a la botiga de roba i de la presentació /
descripció oral dels models triats per l’alumne.
Continguts, competències que es treballen de forma destacada
Es treballen de manera integrada les competències lingüística comunicativa i
audiovisual i la competència del tractament de la informació i digital.
Més específicament es treballa la competència comunicativa escrita i oral,
receptiva i productiva.

ARC- CIREL
Alumnat a qui s’adreça especialment
El material és molt adequat per alumnes d’anglès de 3er d'ESO

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...
Aquest material assegura el treball amb totes les habilitats de la llengua i també
amb diferents aspectes socials i culturals.

Documents adjunts (*)
- Material de treball per a l’alumnat: fitxa de l’alumne en pdf i graella
auto-avaluació

