
                                                                                                       

Expressa’t

Objectius

• Perdre la por a expressar-se en públic utilitzant eines digitals que faciliten i
milloren la comunicació amb els altres.

• Millorar la comunicació verbal en llengua catalana amb correcció lingüística
i l’expressivitat corporal: gestos, postures, actituds, estats d'ànim i accions
que també intervenen en la comunicació amb els altres.

Descripció de la proposta
 
“Expressa’t” és una proposta didàctica que ensenya a realitzar una exposició oral en
públic emprant recursos digitals que milloren la comprensió i comunicació del treball.
Com que l’objectiu és millorar l’expressió oral i la capacitat comunicativa en públic, els
continguts de l’exposició són prou oberts, amb una única condició: que triïn un tema de
divulgació proper a la seva realitat. La concreció l’han de fer els mateixos alumnes,
que  treballen  per  parelles.  El  recurs  triat  per  dur-lo  a  terme  és  la  plataforma
Documenta, un espai que permet crear, publicar i compartir projectes multimèdia. En
aquest cas, la plataforma serveix de suport per dur a terme l’exposició oral final ja que
ofereix  la  possibilitat  de  canviar  la  forma  de  presentar  els  continguts  de  les
presentacions d’una manera fàcil, dinàmica i creativa. 
   
Aspectes didàctics i  metodològics

Aquesta proposta pretén fomentar l’autonomia de l’alumnat  així  com l’aprenentatge
cooperatiu i competencial a l’aula. Els alumnes s’organitzen per parelles i s’avaluen
entre ells tenint en compte l’expressió oral i l’aprofitament dels recursos digitals en la
presentació. 

L’activitat es duu a terme amb alumnes de 4t d’ESO i té una durada de deu sessions
(vegeu el document adjunt “Guió de l’activitat Expressa’t”).

Exemples de presentacions realitzades amb Documenta:
-Curs 2012/13: 
http://princeptv.blogspot.com.es/2013/04/pren-la-paraula-lexposicio-oral-201213.html 

Recursos emprats

-Plataforma Documenta: http://www.mydocumenta.com
-Videotutorials d’ús i guies en PDF de Documenta: 
http://www.mydocumenta.com/web/?q=content/5-passes-crear-el-meu-primer-
projecte&language=ca    
-Projector i ordinadors a l’aula connectats a Internet.
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Competències i continguts que es treballen de forma destacada
 
L’experiència permet millorar les següents competències fonamentals: la competència
comunicativa lingüística i audiovisual perquè els alumnes aprenen a expressar el propi
pensament  i  el  coneixement;  la  cultural  i  artística  perquè  aprenen  a  dissenyar
estèticament tant els vídeos com els suports per a la presentació oral; la digital i del
tractament de la informació perquè aprenen a gestionar les eines digitals triades; la
d’aprendre a aprendre perquè han de cercar els recursos i  buscar solucions per a
l’edició dels materials; la d’autonomia i d’iniciativa personal perquè han de resoldre les
dificultats que van sorgint a partir de la reflexió i fer propostes de millora de la feina
feta, tant de la seva com de la dels companys; la del coneixement i la interacció amb el
món físic  perquè  han  d’interactuar  amb  l’entorn  per  tal  de  trobar  el  material  dels
projectes; i la social i ciutadana perquè constantment han de dialogar i cooperar amb
els companys per realitzar tots tres projectes.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnes  de 4t  d’ESO de cara al  Projecte  de Recerca.  Això  no obstant,  com que
l’objectiu és transversal als currículums d’ESO i Batxillerat, es pot aplicar a qualsevol
nivell i perfil d’alumnat adaptant-hi els continguts i la temporització, si convé.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

“Expressa’t” pretén promoure la presentació oral a partir de recursos TIC en qualsevol
nivell acadèmic com a alternativa als treballs, les proves escrites i altres metodologies
d'aprenentatge  i  d'avaluació  tradicionals.  Pot  substituir,  doncs,  qualsevol  d’aquests
formats en la matèria que convingui. L’activitat els ajuda a perdre la por a parlar en
públic i aprendre a expressar-se amb el cos, la veu i les eines TIC que tenen al seu
abast.

Documents adjunts

• Espai web de l’itinerari ‘Pren la paraula! Comunicació audiovisual’ que inclou la
descripció i presentació de l’activitat “Expressa’t” als alumnes: 

http://www.mydocumenta.com/index.php?
proyecto_token=EAB3DCD755C58AB3940BC7204756D3A2 

• Guió de l’activitat “Expressa’t”

Autoria

Joan Fontdeglòria Solà
Llicenciat en filologia catalana, és professor de Llengua i Literatura a l’Institut Príncep 
de Girona (Barcelona) i formador de formadors al Col·legi Oficial de Llicenciats (CDL).
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