
Fes-me’n cinc cèntims

Objectius 
• Analitzar i interpretar la informació  relativa a l’ús d’una eina TIC a l’àmbit educatiu. 
• Comunicar aquesta informació mitjançant els recursos propis de l’oralitat formal: text a expli-

car, ús apropiat de l'entonació i la gestualitat i verbalització natural del text oral.
• Escoltar de forma activa les intervencions dels companys.

Descripció de la proposta 
Proposem aquesta seqüència didàctica com a pràctica dels aspectes relatius a la llengua oral
formal  a  partir  de  la  recerca  d'uns  raonaments  justificats  i  compartits.  Aquesta  activitat
d'ensenyament  i  aprenentatge  té  tres  parts  ben  diferenciades:  recerca  d'arguments  breus,
redacció i verbalització posterior.  Es tracta que l'alumnat prengui consciència de la importància
de la llengua oral a partir d'una activitat preparada i no espontània. Convé dir que es parteix
d'un plantejament fictici, d'una situació irreal sorgida a l'àmbit escolar (la desaparició d'una eina
TIC als portàtils dels alumnes).   

Aspectes didàctics i metodològics 
La temporització aproximada serà entre dues i quatre hores, tot i que pot variar en funció de les
característiques del grup.
És recomanable emparellar els alumnes per a la tasca de redacció i primers assajos del text
oral. Així, proposem una rotllana per a l'activitat d'escolta del text oral de tot el grup. 
L’alumnat disposarà d’una graella que estructuri el text escrit i el text oral. Convé dir que durant
la redacció del text, els alumnes necessitaran la revisió del text escrit per part del professorat.
Així,  els  ajudarem  a  diferenciar  les  idees  principals  i  a  trobar  les  marques  lingüístiques
d'introducció i cloenda. A continuació, caldrà una altra revisió per part del professorat, per tal
d’assenyalar l'entonació de les frases i la gestualitat per aconseguir certa naturalitat del discurs
oral en funció del nivell, edat i/o altres característiques del grup.
És important en tota l’activitat el modelatge del professorat. 

Recursos emprats
• Ordinador amb connexió a internet.

• PDI per a les explicacions del professorat
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Competència comunicativa, tractament de la informació i competència digital, competència d’a-
prendre a aprendre.
Dimensió comunicativa, dimensió plurilingüe i multicultural.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Concretament, l'activitat es desenvolupà a 3r d'ESO. El grup era d'alumnat que feia poc temps
havia deixat  l'aula d'acollida,  d'origen estranger (marroquí i  pakistanès) i  amb escolarització
irregular al país. Cal dir que es tractava d'alumnat no conductual, amb PI i  un cas de NEE. Es
pot aplicar de 1r a 4t d’ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
L'activitat es desenvolupà dins de la matèria de Llengua catalana a l’optativa Reforç de català.
Tot i així, l'activitat es podria impartir a qualsevol matèria. Com que consisteix a cercar raons
per defensar un objectiu, el professorat pot triar qualsevol contingut. 

Documents adjunts:
Documents per a l’alumnat
• Model de text escrit per a l’alumne (Model_text_escrit_alumne)

• Per afavorir la visualització del text de l'alumne, se n'ha afegit una mostra. (Model_text_es-
crit_fet_alumne). 

Documents per al professorat
• Document adjunt: (Producte_final_professorat).

Per facilitar el producte final (textos orals de l'alumnat), hem afegit una mostra de l'activitat
oral resultant. Tot i així, si es considera adient, el professor pot compartir aquesta graella
amb les intervencions de l'alumnat.

• Dinamització de l’activitat a l’aula i avaluació.

• Seqüència didàctica detallada.

• Enregistrament de l’experiència: 
http://cdn.s6.eu.nice264.com//converted_work1/f/7/f7a8a4b1759275a710db/f7a8a4b175927
5a710db_f34bd39fc22345ff4a6b8ddacc0606b9.mp4 

Autoria
Victòria  Hernández,  professora  de  Llengua  catalana  i  Literatura  de  l’Institut  Maria  Aurèlia
Capmany de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Curs 2013-14. 
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