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Famous people 
 

      
Llums. Recuperada de: http://pixabay.com/es/bokeh-luces-borrosa-difuminar-336478/ 

Objectius  

 

 Expressar-se i interactuar oralment, concretament en un gènere dialògic com l’entrevista,  

utilitzant procediments verbals i no verbals, tot adoptant una actitud respectuosa i de 

cooperació amb els altres. 

 Identificar i integrar aspectes fonètics, de ritme, d’accentuació i entonació; així com 

estructures lingüístiques i vocabulari en la llengua anglesa i utilitzar-los com a elements 

bàsics de la comunicació. 

 Aprendre a utilitzar amb autonomia la taula digital i l’aplicació Vidstich per comunicar-se en 

llengua anglesa. 

 Utilitzar els coneixements i les experiències prèvies amb altres llengües per treballar i 

integrar el gènere textual de l’entrevista en llengua anglesa. 

 Saber cercar i seleccionar informació adequada per a fer una entrevista a través  del 

cercador per a infants de Google. 

 

Descripció de la proposta  

Aquesta activitat està dissenyada per ser duta a terme a l’aula d’anglès i s’engloba en un 

projecte de tauletes digitals. Es parteix dels interessos de l’alumnat.  

Els alumnes fan cerques guiades a la xarxa i utilitzen l’aplicació Vidstitch. També incrementen 

la seva competència lingüística a l’hora d’expressar-se oralment en llengua anglesa i   

consoliden els seus coneixements sobre el gènere de l’entrevista. 

Els alumnes, a partir d’un joc de rol, es converteixen en entrevistats (personatge famós) i 

entrevistadors, enregistren el producte final a través del Vidstich i el comparteixen amb la resta 

de companys de classe.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Es parteix d’un enfocament actiu i comunicatiu de la llengua a través del treball en parelles. 

Es dedica una sessió prèvia a refrescar les característiques del gènere de l’entrevista, per 

detectar els seus coneixements previs. Es mostren exemples d’entrevistes per revisar i 

transferir el que han après en cursos anteriors a les classes de llengua catalana i castellana. 

Es dedica una segona sessió per cercar informació, fer l’entrevista i enregistrar-la. 

L’activitat s’inicia amb un joc a l’aula relacionat amb les 5Wh’s per practicar l’ús d’oracions 

interrogatives que presenten aquests pronoms interrogatius de manera freqüent en les 
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entrevistes (What, Who, When, Where, Why; també hi pot aparèixer el How). Un cop finalitat 

cada alumne ha de triar un personatge famós i cercar-ne informació. Per practicar-ne l’ús 

l’alumne parteix d’un conjunt de preguntes recollides al document adjunt Interviewing a 

celebrity. Després de la cerca, les ha respondre per escrit, tenint cura de la construcció de les 

frases. Abans de simular l’entrevista cal que practiqui també la pronunciació dels mots, 

l’entonació de les frases... demanant el suport del professor quan sigui necessari. Un cop 

revisats tots aquests aspectes es fa un assaig de l’entrevista i, posteriorment, s’enregistra i 

s’adjunta el vídeo dins d’una plantilla del Vidstitch.  

És una activitat que es pot realitzar en una sessió d’una hora (o dues depenent del grup-

classe), encara que cal fer una sessió prèvia per partir dels coneixements previs de l’alumnat i 

consolidar els seus coneixements sobre l’entrevista. Està dissenyada per dur-se a terme en 

parelles o grups petits. El rol del mestre serà de guia per tal que els alumnes en siguin els 

protagonistes. 

 

Recursos emprats  

Els recursos a utilitzar són els següents:  micròfon, tauleta digital, Internet, app Vidstitch, app 

VideoShow, material de disfressa (atrezzo) si cal. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Les principals competències curriculars que es treballaran són: la competència comunicativa 

lingüística i audiovisual, la competència del tractament de la informació i la competència digital i 

competència d’aprendre a aprendre. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

És una activitat pensada per ser treballada en el cicle superior d’educació primària tot i que 

podria adaptar-se a altres cursos. 

 

Documents adjunts 

 Material per a l’alumne:  

- Interviewing a Celebrity (fitxa) 

 Material per al docent:  

- Interview (power point de com fer una entrevista) 

- Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula 

 

Autoria 

Meritxell Bañeres i Marimon, mestra d’Educació Primària i alumna del màster en Entorns 

d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals. Aquesta és una activitat que 

s’engloba dins del pràcticum del màster realitzat a l’escola Parc del Saladar d’Alcarràs (curs 

2014-2015). 


