
Soccer project 1
1. Tradueix aquestes paraules a l'anglès:

equip de futbol:
entrenador:
jugador:
defensa:
porter:
davanter:
estadi / camp de futbol:
partit:
ciutat:

2. Tria un equip de futbol de la lliga anglesa o escocesa per a fer recerca d'informació
3. Omple la graella de dades:

Nom equip

Ciutat on juga a casa

Nom de l'estadi

Nom de l'entrenador

Colors de l'equipació

Nom dels jugadors més
coneguts

Nom del porter

Trofeus guanyats

Quins campionats juga
enguany?

Quan es va fundar el club?

Altres informacions d'interès
(antics jugadors famosos,
entrenadors, etc...)

Navega per la net i anota a quines webs trobes informació i imatges que et seran
útils per a confeccionar una presentació sobre aquest equip. (fotos de jugadors,
escuts, plantilla, entrenador, mapes on es vegi on està la ciutat etc...)



soccer project 2

ACTIVITAT: PREPARAR UNA PRESENTACIÓ D'UN EQUIP DE FUTBOL DE LA LLIGA
ANGLESA

INSTRUCCIONS: 

1. Navega per internet i busca imatges o informacions sobre el teu equip de futbol
(fitxa anterior) Guarda les imatges que t'interessin a una carpeta que has de crear
dins de documents, a l'ordinador on tu treballis. Identifica la carpeta amb el codi
següent: uac inicial nom i cognom sencer (exemple: uacmmateo)

2. Confecciona una presentació amb 10 diapositives sobre les informacions que has
trobat, a cada diapositiva hi ha d'haver una imatge o més, un títol i una frase
explicativa.

3. La presentació l'has de fer amb openoffice.org Impress i l'has de guardar a
l'ordinador on tu treballis dins de la carpeta de documents. Cal que identifiquis el
teu arxiu amb el següent codi: socceruac inicial del nom i cognom sencer (exemple,
socceruacmmateo)

4. Diapositives que has d'incloure a la teva presentació
1. A quina ciutat juga l'equip? Situa-la en un mapa
2. Una imatge de la ciutat
3. Com es diu el club? Afegeix un logotip, escut o símbol del club.
4. Nom i imatge de l'estadi
5. Foto de l'equip actual
6. L'equipació (com van vestits)
7. Foto de l'entrenador
8. Imatges de jugadors famosos de l'equip i petites informacions (de què

juguen, d'on són etc...)
9. Imatges de partits o competicions on juguen
10.Imatge dels seguidors


