Títol de l’activitat : “ How I learn languages”
Objectius:
• Reflexionar sobre la diversitat d’estratègies d’aprenentatge
• Descobrir noves estratègies a partir de les experiències dels companys.
• Integrar les TIC com a recurs comunicatiu i participatiu

Ceip Canigó / Marta Nebot, Marta Poyatos, Carlos Arveras
Tipus d’activitat :Reflexió / Estratègies d’aprenentatge
Nivell : CS

.Respecte a la opinió dels companys.
Treball en grup.
Participació aportant experiències pròpies .

Elaboració en petit grup d’un llistat d’estratègies per posar en
comú amb la resta de la classe i Elaboració d'un document conjunt.
Utilització de la pissarra digital interactiva per la elaboració del
document sobre les estratègies que afegiran al dossier del
portfolio

Estratègies d’aprenentatge.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Pàgina 9 de la biografia lingüística del portfolio
Elaboració conjunta d’un document que reculli estratègies d’aprenentatge dins i fora l’aula en l’aprenentatge de les llengües.
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