
El nom de la classe

Objectius 
• Adquirir nou vocabulari relacionat amb els animals.

• Adonar-se de la funcionalitat de la lectoescriptura en l’exposició oral no espontània.

• Parlar correctament (dicció), fer ús d’un to de veu adequat a cada moment de l’exposició
(plantejar preguntes, admiracions, canvis de to...) així  com utilitzar una intensitat de veu
adequada (projectar bé la veu per tal de que els oients la sentin).

• Respectar el torn de participació i escoltar atentament els altres.

Descripció de la proposta 
Exposició oral sobre l’animal que dóna nom a la nostra classe.
Aquesta activitat s’inicia, al primer trimestre, amb la realització del projecte de l’animal salvatge
que dóna nom a la classe i finalitza amb l’exposició oral adreçada als alumnes de 6è.

Aspectes didàctics i metodològics 

Primer trimestre:
Es fa el projecte de l’animal (coneixements previs, recull d’informació, realització dels diferents
treballs plantejats a partir dels interessos dels infants, avaluació formativa, cloenda del projecte
i avaluació final) per adquirir nou vocabulari relacionat amb l’animal triat.

Segon trimestre:
En primer lloc, es fa la proposta de l’activitat als alumnes : exposició del projecte de l’animal als
alumnes de 6è de primària (motivació). Aquesta activitat es porta a terme amb tot el grup per
destacar  la funcionalitat  de la lectoescriptura en l’exposició oral no espontània i perquè els
alumnes aprenguin a escoltar, atentament, els altres companys.

En  segon  lloc,  s’aprofiten  les  sessions  de mig  grup  per  fer  els  assajos  de  l’exposició  (es
preveuen unes 6 sessions cada mig grup): 
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• Repartiment  dels  diferents  continguts  a  exposar.   La  mestra  fa  de  model.  Ordre
d’intervenció.

• Segon assaig: memorització.

• Tercer assaig: s’incideix en la intensitat, actitud corporal, to de veu....            

• Quart assaig: memorització i, alhora, perfeccionament de l’exposició oral. 

• Cinquè assaig. Revisions i correccions. 

• Assaig general. 

Per acabar es fa l’exposició final als alumnes de 6è. 
S’ha avaluat tot el procés. Per fer l’exposició oral final s’han adequat els espais de l’escola amb
taules i cadires en forma de petita conferència i s’han posat cadires per al públic (alumnes de
6è). S’ha col•locat el suport visual que han utilitzat els conferenciants sobre les taules.

Recursos emprats 
• Material: fotocòpies ampliades i plastificades dels projectes dels alumnes que han servit de 

suport visual per l’exposició oral.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Adquisició de nou vocabulari.
Treball de tots els aspectes propis del discurs oral (dicció, to de veu, entonació...).
Treball de l’estructura del discurs oral formal.
Treball de la seguretat al parlar davant d’un públic

Alumnat a qui s’adreça especialment 
L’activitat l’han realitzat els alumnes de P5-A i P5-B de l’Escola Serra de l’Obac de Terrassa, 
amb 26 alumnes per classe.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Amb aquesta activitat s’ha volgut incloure un aspecte d’educació emocional: els alumnes més 
grans poden aprendre dels més petits.

Documents adjunts
• Fotografies sobre els tigres i els lleopards

• Material sobre els  tigres i els lleopards

• Enregistrament de l’experiència: 
http://cdn.s1.eu.nice264.com//converted_work11/b/e/bef27bfede60211c0f1b/bef27bfede
60211c0f1b_f34bd39fc22345ff4a6b8ddacc0606b9.mp4

Autoria
Carme Josa i Cristina Morales González, tutores de P-5 (curs 2013-1014)
Escola Serra de l’Obac de Terrassa.
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