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TRAVELCARD 

Distribució de les activitats 

PRIMERA SESSIÓ: Què sabem?  
 
Preguntem:  
 

• Heu estat algun cop a Londres? 
• Sabeu quina és la manera més ràpida de viatjar per la ciutat? 
• Sabeu com li diuen al metro els anglesos? 
• Coneixeu algun monument important? 

 
 
Volem saber 
 

• Si coneixen la ciutat de Londres. 
• Si relacionen el metro amb la rapidesa per moure’s per una gran 

ciutat. 
• Si coneixen la paraula “tube”. 
• Si recorden el nom d’algun lloc o monument de Londres. 

 
 
Determinem 

• Quants alumnes han estat a Londres alguna vegada. 
• Quina importància li donen al metro com a mitjà de transport ràpid per 

la ciutat. 
• Quin coneixement tenen del vocabulari necessari per a començar 

l’activitat. 
• Que farem (observar unes targetes de viatge del metro de Londres i 

contestar unes preguntes, dissenyar un recorregut per fer en un dia 
visitant 3 llocs importants i omplir una graella amb informació sobre 
aquests llocs) 

• Com ens organitzem (parelles). 
• El temps que durarà l’activitat. 
 

 
Recursos digitals  

• Power Point preparat per la mestra on se’ls presenta i explica 
l’activitat. Primer la visionem tots junts i després poden accedir-hi a 
través de l’ordinador portàtil de forma individual per tal d’anar fent les 
activitats 
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SEGONA  SESSIÓ: recerca d’informació 
 
Demanem 

• Que treballin per parelles observant les targetes de viatge i contestin 
les preguntes. 

 
 
 

 
Volem 

• Fer una recerca a Internet de la informació necessària per entendre 
què volen dir els diferents apartats de la targeta. 

• Que coneguin els diferents tipus de targetes de viatge i les diferents 
classes. 

• Que se n’adonin que depenent de la necessitat ens anirà millor un 
tipus de targeta o un altre per la segona part de l’activitat. 

• Fer un document de text copiant les preguntes i recollint les 
respostes. 

 
 

 
Preparem 

• Un document (Word, Power Point...) on hi hagi les preguntes i les 
respostes plantejades per la mestra. 

 
 
 
 
 

 
Recursos digitals 
http://www.tfl.gov.uk/ 
http://www.xe.com/ucc 
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TERCERA SESSIÓ 
 
Demanem 

• Que cada parella dissenyi una ruta per fer en un dia per la ciutat de 
Londres. 
 
 
 

 
Volem 

• Fer una recerca per tal de visitar tres llocs importants de Londres en 
un sol dia buscant informació sobre: 
o L’adreça del lloc. 
o La parada de metro més propera 
o La línea de metro i els canvis necessaris si es ve d’una altra línia. 
o Els horaris d’obertura i tancament. 
o El preu de les entrades. 
o El preu del viatge ( en lliures i en euros). 
o El preu total (en lliures i en euros) 
o Una foto del lloc. 

         Els preus totals calculats per a dos adults i un nen. 
 

 
Presentem 

• Una graella feta amb Word o Power Point on es reculli aquesta 
informació. 

• Una presentació oral a la classe, amb l’ajuda del projector, ensenyant 
als companys els llocs que hem triat. 

 
 

 
di 
Recursos digitals 
http://www.visitlondon.com/ 
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/standard-tube-map.pdf 

 
 
 


