PROJECTE AMB POLÒNIA
Projecte basat en les intel·ligències múltiples, el qual l’objectiu fonamental és que els alumnes facin un
aprenentatge significatiu a través d’activitats cooperatives amb alumnes de Polònia que fomentin totes i
cadascuna de les intel·ligències. Promovent el treball de les diferents intel·ligències destaquem els punts
forts de cada alumne i ajudem als estudiants a aprendre a través de les interaccions amb els seus iguals,
millorant així les seves relacions. A més a més, els alumnes són els protagonistes en el seu procés
d’ensenyament-aprenentatge, fent així que la seva motivació i participació sigui més elevada i activa.
D’aquesta manera, s’enforteix els vincles acadèmics i afectius amb els alumnes de Polònia, tot assolint el
repte de crear un producte final el qual tingui un impacte en el món real. Aquest consisteix en
l’organització d’una ruta turística per Polònia, adreçada a nens i nenes de la seva edat, que es portarà a una
agència de viatges real per tal que pugui ser útil per a la promoció turística d’aquest país.
El projecte es porta a terme amb els alumnes de 5è de primària. Es desenvolupa a l’assignatura de Projects in
English. La seva duració és anual, es va intercalant amb altres projectes que es van fent al llarg del curs, així
doncs, els alumnes poden conèixer més profundament la cultura i tradicions de Polònia ja que mantenen un
contacte continu durant nou mesos.
Seguidament es mostra un esquema visual de les activitats que es realitzen per portar a terme aquest
innovador projecte.

SESSIÓ DE SKYPE:
Els alumnes parlen en anglès
i s’intercanvien informació
dels dos països.

INTERCANVI DE
CARTES:

S’expliquen i mostren els
menjars, danses i cançons
tradicionals, llocs a visitar per
nens i roba típica.

Els alumnes s’escriuen
cartes amb l’objectiu de
conèixer més personalment
als companys.

AGÈNCIA DE
VIATGES:
L’alumnat lliurarà a una
agència de viatges real una
proposta de viatge a Polònia
adreçada a un públic infantil,
que pot resultar comercialment
interessant a aquesta agència.

RECERCA
D’INFORMACIÓ:

TRÍPTIC
INFORMATIU:
Utilitzant la informació
adquirida de les cartes, els
Skypes i la recerca de
informació, els estudiants
crearan un tríptic informatiu el
qual serà una proposta de viatge
a Polònia per nens i nenes.

Els nens i nenes aprenen a
buscar i seleccionar la
informació més rellevant
sobre ambdós països en
llibres i pàgines web.

