
L’EDITORIAL
Ús de dispositius mòbils en un ambient d’aprenentatge

Objectius 

 Crear  produccions  textuals,  escrites i  orals  pròpies,  utilitzant  diferents  gèneres  textuals,

aplicant estratègies de comprensió i interpretació de missatges audiovisuals,  estratègies

lectores adequades per a la comprensió de textos i estratègies de producció de textos orals

i escrits).
 Cercar, contrastar i  seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns

digitals i desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
 Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació

amb el suport d’aplicacions digitals.
 Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb

les tasques a realitzar (edició de textos i presentacions multimèdia, programes i aplicacions

de creació i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment).
 Participar de manera activa en interaccions amb el grup en qualsevol situació comunicativa.

Descripció de la proposta 

L’activitat  de formació  l’Editorial té com objectiu  principal  incorporar tauletes per treballar  la
llengua  d’una  manera  lúdica  i  amb  un  fil  conductor  motivador  Els  alumnes  simularan  ser
periodistes per tal de desenvolupar habilitats comunicatives fomentant la lectura i l’escriptura.

A l’ambient  d’aprenentatge de  l’Editorial es  tracta que els  alumnes desenvolupin  l’ús  de la
llengua en un entorn de simulació on els alumnes seran periodistes. Per tant es treballarà la
notícia, la predicció del temps i l'entrevista però també altres tipologies textuals com la recepta,
el text expositiu, les descripcions, el conte, etc. ja que el periodisme inclou tots aquests tipus i
també diferents entorns com ara un plató de televisió, un reportatge o una estació de ràdio.

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta activitat està dissenyada per desenvolupar-se amb els alumnes de primer i segon de
primària, en una modalitat presencial. Una de les característiques de l’escola on s'ha portat a
terme aquesta activitat  és que durant tres sessions a la setmana els alumnes treballen per
ambients d’aprenentatge. Cada aula disposa d’un ambient d’aprenentatge diferent i durant 3
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hores a la setmana els alumnes aprenen autònomament en un dels ambients d’aprenentatge
que han escollit. 

En el cas de L’Editorial, les activitats que es duen a terme en un ambient lúdic i motivador són:
 Elaboració d’una notícia a  partir  d’una imatge,  experiència  viscuda o una cerca a

internet. Es pot realitzar editant una imatge i afegint una petita redacció o enregistrant
un vídeo explicant la notícia.

 Realització d’una entrevista a un company o mestra enregistrant so i imatge. Pot ser
a la mateixa aula o en aules diferents a través de videoconferència.

 Simulació una predicció del temps. En un mural amb el mapa mundi es col·loquen
diferents icones del temps i es simula una predicció del temps.

 Escolta,  lectura,  visualització i/o creació de contes en línia. Els  alumnes poden
escoltar  i  visualitzar  contes,  així  com editar  contes a través del  joc en línia  Petites
Històries.

 Jocs de paraules i lectura de frases per estimular la lectura eficaç i la composició de
paraules d’una manera lúdica.

Recursos emprats:

• Veure Annex 1. Recursos emprats
• L'Editorial. Orientacions per a la dinamització de l'activitat a l'aula

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Competència comunicativa, lingüístiques i audiovisuals, competència metodològica pel que fa a

l’ús i el tractament de la informació digital.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Primer i segon de primària, adaptable a tots els cursos de primària adaptant les activitats i els 
recursos.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Àrea de llengua catalana, educació visual i plàstica. Aquesta activitat també es pot aplicar en 
qualsevol altra llengua que es treballi a l’aula adaptant-la al nivell de l’alumnat.

Autoria
Laura Bassas Xirgu, tutora de primer de primària i especialista de llengua anglesa (Escola Paco
Candel, L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona).
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