
PROJECT 3rd TERM 
 

DESCRIPCIÓ 
 

En aquest projecte haureu de fer una composició al voltant del lema: 
“Estimant amb el Cor”. Per a anglés el transformarem en: “Loving with your 
heart”. 
Aquest projecte el podreu fer de manera individual o en parella. En qualsevol cas, 
després fareu una exposició oral d’aquest què valdrà per a la nota de l’examen oral 
d’avaluació. 

Podeu fer–lo centrant-vos en la publicitat; és a dir, anuncis reals o inventats 
per vosaltres relacionats amb això. També podeu fer-lo sobre llibres, cites de 
llibres o cites en general (en anglés “quotes”), fragments de lletres de cançons 
(“lyrics”), pel.lícules etc. Podeu centrar-vos en una cosa en concret i fer un tipus 
d’estudi (d’un llibre,personatges d’un llibre, pel·lícula ; comparar dos llibre etc). 
Podeu buscar poemes, inventar una història en forma de còmic, inventar-vos 
encreuats ... 

En qualsevol cas haureu de buscar informació prèvia i triar allò que 
considereu més important, original o pertinent per al tema. 
Estructureu la informació per tal que quede organitzada i endreçada. 
 

Els projectes o alguns d’ells s’exposaran dintre de la Setmana Cultural. 
 
 
PAUTES A SEGUIR 
 
1r Decidiu si aneu a realitzar-lo de manera individual o en parella. 
 
2n: Penseu i anoteu tot allò que se vos ocórrega. Escriviu una pluja de idees. Una 
vegada ja la teniu, podeu posar al costat de cada una el verb que aneu a necessitar 
per parlar d’aquesta, els adjectius que podeu utilitzar... 
 
3r: Seleccioneu quina informació voleu contar i sobretot organitzeu-la! Tot el que 
siga al voltant de la mateixa idea junt; una vegada acabem, passem a l’altra i no 
tornem enrere. 
Podem començar parlant en general i anar al més concret, específic, fer 
descipcions ... 
Podeu incloure tot allò que se vos ocórrega, imatges, fotos reals, dibuixos ... 
Tot el que us dóne són idees, no és necessari parlar de tot, així com també podeu 
parlar d’altres coses del vostre interès que jo no he nomenat. 
 
4t: Una vegada ja heu escrit en brut tot el que voleu contar, heu de repassar tot : 
gramàtica i vocabulari; que tot estiga correcte. Finalment, podeu plasmar allò 
escrit al projecte final utilitzant el format de cartolina gran. 
 
5é: Presentacions 
 


