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De convivència, 
sensibilització i 
interculturalitat 

� Incentivar l’actitud respectuosa per la pròpia feina i la dels altres 
companys de l’equip i del grup classe. 

� Despertar l’interès per la cultura i la societat britànica, i en 
particular pels temes més relacionats amb la capital del Regne 
Unit: Londres.  

� Treballar de forma cooperativa i flexible en un projecte comú. 
� Conèixer les pròpies capacitats i limitacions, i també les dels 

altres.  
� Aprendre estratègies per superar dificultats individuals i 

col·lectives. 
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De comunicació 
i aprenentatge 
lingüístic 

� Participar en interaccions orals en llengua anglesa, simulades i 
espontànies, fent ús d’un llenguatge informal, i essent conscient 
del paper que hi juga el propi cos en la comunicació. 

� Elaborar textos orals i reproduir-los en format audiovisual. 
� Comprendre la importància de seguir unes passes en el procés 

de creació d’un projecte: establiment d’objectius, planificació, 
revisió i correcció. 

� Motivar la creativitat en els processos comunicatius. 
� Utilitzar recursos TIC en l’aprenentatge de la llengua estrangera 

(edició de vídeo i tractament d’imatge i so). 
� Fomentar la memòria en l’aprenentatge. 

 

M
E

T
O

D
O

LO
G

IA
 

Seqüència 
didàctica  
(pas a pas) 

DESCRIPCIÓ: L’activitat consisteix en promocionar el projecte 
de recerca a la resta de companys de classe i de nivell amb un 
vídeo, abans de fer-ne l’exposició oral. 

 
1. ENTREVISTA PRÈVIA (Opcional): L’auxiliar entrevista els 

diferents equips de treball, per conèixer l’alumnat i els seus 
projectes. Les entrevistes són enregistrades en una gravadora 
de so. 

2. REDACTAR EL GUIÓ: la professora i l’auxiliar expliquen què ha 
de tenir el guió del vídeo i com han de treballar amb el grup, i ho 
exemplifiquen amb una petita performance (fan incís en la 
importància de planificar l’espai i el temps, els diàlegs, les 
expressions facials, els sentiments, el material complementari, 
etc). 

3. GRAVAR: Els alumnes redacten els guions,i la professora i els 
alumnes els corregeixen. Un cop revisats van amb l’auxiliar per 
grups a gravar els vídeos. 

4. EDITAR: Un cop descarregats els vídeos als ordinadors, els 
alumnes editen els vídeos amb Windows Movie Maker (pensen 
la composició, afegeixen imatges, gravacions de veu, cançons, 
sons i clips de vídeo), i els pengen al bloc. 

 
5. COMPARTIR: Un cop penjats al bloc, mostrem els vídeos a la 

resta de la classe i a les altres classes! 



Observacions 

� La realització del vídeo és una activitat inclosa en el conjunt del 
Projecte de Recerca (PELE). La temàtica de cada vídeo és fruit 
del tema del projecte de cada equip. 

� L’alumnat parla en tot moment sense cap mediació amb 
l’auxiliar de conversa, i això l’obliga a parlar en anglès per fer-se 
entendre. Alguns grups fins i tot l’inclouen en el vídeo. 

� S’han d’aprendre els diàlegs de memòria, no poden tenir cap 
guió a mà. 

� Tots els alumnes participen en els vídeos, tot i que l’equip ha de 
ser conscient de què pot aportar cada membre de l’equip a nivell 
de llengua i tècnic. 

 
Comunicativa lingüística i 
audiovisual X Individual  

Artística i  
cultura X Parelles  

Tractament de la informació i 
competència digital X Petits grups  

Aprendre a  
aprendre X Equip X 

Autonomia i iniciativa 
personal X 

Tota la 
classe  C
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Social i  
ciutadania X 
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Altres 
 

 

RECURSOS 

� Aula equipada amb ordinadors (connexió a internet), projector i pissarra 
blanca 

� Càmera de vídeo 
� Ordinador amb targeta firewire (per descarregar el vídeo) 
� Programari: Word, Windows Movie Maker, Audacity 
� Gravadora de veu 
� Bloc de la classe i/o youtube (per pujar-hi els vídeos, el bloc accepta 

arxius de màx.100Mb) 
� Auxiliar de conversa!  

COM 

ANNEXOS 

- VÍDEOS DE L’ALUMNAT (teachertube) 
4th A – Festivities in England 
4th A – Premier League 
4th C – World War II in London 
4th C – Urban tribes 
http://advertisingourprojects.blogspot.com/ 

 
- VIDEO DE VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ 

http://www.votv.cat/videos/4-2010 
(minut 11) 
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PETÈNCIES 
 


