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It’s a Small World 

 
 
Objectius (*) 
 
- Entendre la diversitat cultural com a riquesa 
- Reflexionar sobre les diferències relacionades amb la diversitat i la   
multiculturalitat 
- Practicar les cinc habilitats lingüístiques en relació al tema: escriure, llegir, 
escoltar, parlar i interactuar 
- Aprendre i utilitzar vocabulari i estructures noves relacionades amb el tema 
central de la proposta didàctica. 
 
 
Descripció de la proposta (*) 

  
L’objectiu de la unitat és conèixer els efectes  dels desastres naturals a 
l’entorn natural i en les persones. Aquest tema ofereix múltiples oportunitats 
per a treballar la llengua : entendre textos diversos que parlen del tema i 
parlar i expressar oralment i per escrit les nostres opinions. 
El contingut s’ha organitzat al voltant de 4 subtemes: 
 

1.- DIFFERENT COUNTRIES IN THE WORLD (contingut de geografia i 
multilingüisme) 
 
2.-  MEET ROSE  (contingut sobre ONGs i diferències entre països rics i pobres) 
  
3.-  A WORLD OF PICTURES – A WORLD OF MUSIC (contingut relacionat amb les 
músiques tradicionals i populars) 
 
4.-  FOOD AROUND THE WORLD (contingut sobre celebracions, menjars 
tradicionals,...) 
 
Recursos emprats (*) 

 
Al principi del llibre del professor, es detalla en una graella tot el necessari 
per a un òptim desenvolupament de la unitat, però és important tenir en 
compte que està pensada perquè en la majoria de les sessions es necessita un 
projector i pissarra. 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta proposta combina el treball individual com també el treball en grup 
entenent aquest com el treball col�laboratiu. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
 
Tipus d’element didàctic: TAC i Missatges Audiovisuals ,Gestió de la 
informació  
Competències i processos: Tractament de la informació i competència digital 
Competència social i ciutadana ,Competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic ,Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual  
Relació amb altres àrees i altres matèries: Coneixement de l’entorn social i 
ciències socials ,Coneixement de l’entorn físic. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta unitat està pensada per a alumnes de 3r ESO tot i que també es pot 
adreçar a l’alumnat de 4t 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Parteix de temes relacionats amb la diversitat i la multiculturalitat per 
aprendre a la vegada la llengua anglesa. És una proposta que integra llengua i 
contingut. 
 
Documents adjunts (*) 

 
- Matarial per al professorat: it’s a small world_teachers.pdf 
- Material per a l’alumnat: it’s a small world_students.pdf 


