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Objectius didàctics Competències bàsiques 

Practicar la competència oral en la llengua anglesa a través de les diferents habilitats en un 
tema rellevant. 

Competència 3. Emprar estratègies    
d’interacció oral d’acord amb la situació      
comunicativa per iniciar, mantenir i     
acabar el discurs 

Aprendre vocabulari nou relacionat amb el món laboral. 
Competència 6. Seleccionar i utilitzar      

eines de consulta per accedir a la       
comprensió de textos i per adquirir      
coneixement 

Utilitzar habilitats escrites i creatives para elaborar descripcions de si mateixos. 
Competència 7. Planificar textos escrits     
de tipologia diversa utilitzant els     
elements de la situació comunicativa 

Utilitzar habilitats i recursos lingüístics orals durant les entrevistes. 
Competència 2. Planificar i produir textos      
orals de tipologia diversa adequats a la       
situació comunicativa 

Continguts 
 
• Vocabulari relacionat amb el món laboral i la capacitat de descriure’s a ells mateixos en una conversa 
• Interacció entre els alumnes i la capacitat de treballar en parella 
• La capacitat de compartir i discutir temes personals relacionats amb l'àmbit laboral 
• Els alumnes reben diferents inputs [escrits, visuals i de pensament crític] per a que en les properes sessions puguin aplicar tots aquests 

coneixements en una entrevista durant  la presentació final. 
• Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes que contenen algun element imprevisible en 

situacions comunicatives habituals. Per exemple, converses on s’expressin opinions i sentiments, es donin instruccions senzilles sobre 
com realitzar quelcom, amb l’ajut de suport gràfic, es descriuen de forma senzilla persones, llocs, experiències i esdeveniments futurs, 
s'intercanvien informació en situacions reals: entrevista de feina. 

Criteris d’avaluació 
 
Final Presentation Rubric Els alumnes són avaluats per el professor i/o l'auxiliar utilitzant una taula amb quatre categories:  
 

1. Contingut 
2. Preparació 
3. Ús de la llengua i la seva pronunciació 
4. La seva actitud i execució de l'activitat 

 
*Veure els documents adjunts en el enllaç de material realitzat. 
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Activitats. Seqüència didàctica (pas a pas)  
Organització de l’alumnat 
(individual, parelles, petit 

grup, grup classe...) 
 
 
Sessió 1: 
 

● Per introduir l'activitat, l'auxiliar presenta un PowerPoint on explica als alumnes les 
preguntes típiques d'una entrevista de feina.. 

● L'auxiliar explica el vocabulari habitual i com desenvolupar les respostes ideals. 
● Els alumnes donen exemples de com contestarien les preguntes. 

 
● Els alumnes treballen primer individualment i contesten a les preguntes en el worksheet. 
● L'auxiliar/professora aclareixen qualsevol dubte de pronunciació i/o estructura de les 

frases. 
● Després de contestar les preguntes, els alumnes es posen en parelles per practicar  les 

preguntes i les respostes junts. 
 

Sessió 2: 
 

● L'auxiliar presenta la tercera activitat amb instruccions de com desenvolupar-la. 
 

● Els alumnes es posen en parelles i tenen tota la classe per crear la seva entrevista. 
● Un alumne és l'entrevistador i l'altre és l'entrevistat i junts han de pensar en cinc preguntes 

per fer a l'entrevista (tres de les quals han de ser preguntes originals). 
● L'auxiliar/professora aclareixen qualsevol error gramatical o dubte de pronunciació. 

 
 
Sessió 3: 
 

● Els alumnes presenten les seves entrevistes davant la classe. 
● Els alumnes són avaluats pel professor i/o l'auxiliar amb una taula d'avaluació preparada 

per a l’ocasió [Veure el enllaç de material realitzat]. 
 
 

 
 
 
 
Part 1 - grup classe 
20 min 
 
 
 
Part 2 - individual i parelles 
35 min 
 
 
 
 
 
 
Part 3 - grup classe 
5 min 
 
Part 4 - parelles 
50 min 
 
 
 
 
 
Part 5 - parelles i grup classe 

Recursos  
 
PowerPoint, el worksheet de preguntes d'entrevista, taula d'avaluació per a les presentacions finals. 
 

Activitat 

 
Material realitzat  
 
Fotos i vídeos  
 

DURACIÓ 3 sessions de 55 minuts 

https://drive.google.com/file/d/17CYA0FrXfAB3VU6Xd2k9BTt8ddKV5DDE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11lykV9aY3fju80d_37BGMMl8frihe4gq?usp=sharing

