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SUMMER HOLIDAYS PROJECT

Objectius*
 

• Intercanviar  informació de forma oral  amb els/les  companys/es i  el 
professorat.

• Saber situar en el mapa el lloc d’estada de vacances.
• Saber explicar els plans de vacances d’estiu i posteriorment explicar el 

que s’ha fet durant l’estiu.
• Escriure una postal des del lloc de les vacances.
• Reconèixer la postal com a tipologia de text.
• Reconèixer  els  tres  temps  verbals  que  cal  utilitzar  per  explicar  el 

mateix fet o la mateixa experiència personal, en els tres moments del 
procés: abans, durant i desprès.

• Adonar-se de la importància que té escriure un missatge pensant en el 
receptor.

Descripció de la proposta*

Aquest projecte és una proposta de treball d’estiu que vol incidir en l’ús de 
l’anglès com a llengua de comunicació.
Es basa en les vivències personals dels alumnes i té tres  fases  importants: 
comença al mes de juny de 5è, hi ha una tasca a realitzar durant l’estiu i es 
completarà a l’ inici del  curs escolar de 6è. Es treballen les quatre destreses 
comunicatives,  alternant  les  tasques  orals  i  escrites  que  s’adeqüen  als 
objectius comunicatius.
Es tracta que comencin explicant els plans d’estiu, per desprès treballar la 
tipologia de text de la postal i acabar explicant i escrivint un text descriptiu 
sobre el que han fet durant les seves vacances. Es realitzarà també un mural 
de classe.

Recursos emprats*

Facilitarem a l’alumnat suports lingüístics per tal que tots siguin capaços de 
realitzar  les  diferents  tasques  de  les  tres  fases.  Necessitaran  suports  de 
llengua en llocs visibles de l’aula per poder explicar els seus plans de futur, 
així  com també uns exemples  de com s’escriu una postal.  En aquesta era 
tecnològica possiblement és un fet  completament nou per a ells,  per això 
utilitzarem postals reals que puguin prendre com a model. A la tercera fase és 
on es farà un treball més exhaustiu de llengua escrita, en el que cal preparar 
l’activitat amb cura per tal de donar confiança a l’alumnat per a realitzar la 
tasca. 
No es  pot oblidar  tenir  mapes  i  diccionaris  a  l’abast  per  tothom, tant en 
format  paper  com  en  línea,  ex:  wordreference.com  ,  Google  Maps, 
www.yourchildlearns.com/europe_map.htm per situar el lloc de vacances al 
mapa.
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Aspectes didàctics i metodològics*

A la primera fase (Què farem a l’estiu?) ens ocuparà dues sessions. La segona 
fase (escriure i enviar una postal) la faran durant les vacances com a treball 
d’estiu.  A  la  tercera  fase  (Què  hem  fet  a  l’estiu?)  treballarem  el  text 
descriptiu: organització de la informació rellevant en diferents paràgrafs, ús 
de connectors i adjectius per tal de fer el text més atractiu, ús del passat. La 
producció escrita final  es  farà a partir  d’un primer esborrany, que s’anirà 
millorant en funció de la capacitat de cada alumne.
L’avaluació  del  projecte  també  tindrà  tres  moments,  a  la  primera  fase 
avaluarem la  producció  oral,  a  la  segona fase  la  producció  escrita  i   per 
avaluar el text narratiu s’utilitzarà una rúbrica creada per AYLLIT, 
És  important  donar  prioritat  a  les  produccions  orals  durant  tot  el  procés, 
encara que l’objectiu final del projecte sigui la producció escrita.
S’adjunten  tres  exemples  de  produccions  que  il·lustren  tres  nivells  de 
producció de l’alumnat

Continguts, competències que es treballen de forma destacada
 
Competència comunicativa, integrant les competències oral i escrita; la de 
aprendre a aprendre i  d’autonomia personal amb la utilització de mapes i 
diccionaris  i  social i ciutadana.

Alumnat a qui s’adreça especialment

La proposta va adreçada específicament a l’alumnat del Cicle Superior, es 
podria adaptar com a projecte pont entre el Cicle Mitjà i Superior  en aquells 
casos en que l’alumnat hagi assolit un bon nivell d’anglès.
S’adjunten tres nivells de textos per situar la producció final.

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

La proposta didàctica està relacionada amb l’àrea de coneixement del medi 
social.

Documents adjunts*

- Material per al professorat, 
Unitat de programació. mp_Summer Holidays lesson plan.
Rúbrica avaluació AYllit. mp_AYLLIT WRITING RUBRIC
Tres nivells de textos per situar la producció final. 
mp_3 levels writing production

- Material de treball per a l’alumnat,
Model  de postal. ma_postcard layout
Suports visuals de llengua. mp_holidays language support

- Fotografies, vídeos
http://issuu.com/pmeneses/docs/summer_holidays
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