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FITXA ACTIVITAT

 

Centre:  

Auxiliar:  Tutor:  

Codi Centre:  SSTT:  

COMPETÈNCIES: 

 Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

Artística i cultural 

Tractament de la informació 
i la competència digital 

 

 

ORGANITZACIÓ ALUMNAT: 
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- De convivència, sensibilització i interculturalitat: 

- De comunicació i aprenentatge lingüístic: 

 

Equips 

Tota la classe 

 

 

Aprendre a aprendre 

Autonomia i iniciativa 
personal 

Social i ciutadana 

 

 

 

Individual 

Parelles 

Petits grups 
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- Seqüencia didàctica (pas a pas): 

- Observacions: 
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ANEXOS:  DATA:  


	Casilla de verificación18: Sí
	Casilla de verificación19: Sí
	Casilla de verificación20: Sí
	Casilla de verificación22: Sí
	Casilla de verificación23: Sí
	Casilla de verificación24: Sí
	Casilla de verificación25: Off
	Casilla de verificación26: Sí
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación28: Sí
	Texto1: Webquest: "Assisting the Teacher Assistant"
	Texto2: Batxillerat
	Texto11: - Mostrar a un estranger nouvingut (en aquest cas, l'Auxiliar de conversa o Teacher Assistant del centre) els aspectes més pràctics en el nostre entorn i alguns trets peculiars de la nostra societat. Això serveix per despertar alhora entre l'alumnat l'interès per la societat d'origen del Teacher Assistant i la comparació.- Assabentar-se, per tant, de les necessitats d'altri en el seu procés d'adaptació al nostre entorn i de les que el propi alumnat tindrà en un futur si es desplaça fora per estudiar o treballar.
	Texto13: Una Webquest és un format específic per a l'ensenyament amb utilització de les TIC. Únicament s'han de seguir els passos establerts a la mateixa Webquest:1.- Lectura dels continguts i les instruccions del apartat d'Introducció.2.- Conseqüent establiment dels grups.3.- Treball en equip.4.- Presentació en Power Point davant tot el grup-classe.5.- Avaluació (inclosa co-avaluació o "peer to peer assessment").
	Texto14: El professor haurà de proveïr de una graella molt elemental per a la co-avaluació entre l'alumnat i demanar-los d'assenyalar l'aspecte més rellevant o positiu de l'exposició oral i del "slide show" (o presentació Power Point) dels altres grups d'alumnes.
	Texto15: Each group will need to use a laptop or computer. Audio devices should be available and active.This webquest can also be accessed at:http://phobos.xtec.net/vizquier/webquest/index.htm
	Texto16: CD que conté la Webquest
	Casilla de verificación21: Off
	Texto12: - Ampliació del vocabulari i les construccions angleses vinculades a dominis bàsics en la comunicació: arranjaments per establir-se a un lloc nou i fer desplaçaments, per conèixer els seus atractius turístics i culturals, i per conèixer el sistema educatiu i la vida acadèmica d'un institut.-Realització d'exposicions orals amb reforçament d'elements visuals; utilització del programa Power Point.
	Texto17: Març - 2009
	Texto6: 08020620
	Texto9: 
	Texto3: 
	Texto4: Anglès
	Texto5: IES Pompeu Fabra
	Texto7: Graeme Clark
	Texto8: Vicente Izquierdo
	Cuadro combinado2: [Baix Llobregat - Anoia]


