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The photograph, a Nigerian tale 

 
Objectius 
 
Aquesta unitat didàctica està pensada per a alumnes d’anglès 3 dels 
Centres de Formació d’Adults. Al final de la unitat, els alumnes han 
de ser capaços de: 
- Entendre un text, mostrant la comprensió, no només del 

vocabulari i estructures presents, sinó també de les idees 
principals que el text pretén transmetre. 

- Valorar la literatura com a font de reflexió sobre aspectes 
relacionats amb la cultura i la identitat 

 
 
 
Descripció de la proposta  
 
A banda d’oferir una font de plaer, la literatura és també una eina poderosa que permet 
despertar la consciència sobre qüestions com la identitat i crear ponts entre cultures. El fet 
d’etiquetar a les persones segons la seva procedència comporta determinades associacions 
d’idees que tenen a veure amb els nostres mapes mentals. 
 
A The Photograph, la premiada autora d’origen nigerià Sefi Atta ens convida a reflexionar sobre 
la distribució de riqueses i recursos al món i la relació entre aquest fet i els diferents tipus de 
necessitats personals, reals o creades. 
 
Els alumnes llegiran una adaptació d’aquest relat, treballaran alguns aspectes relacionats amb 
el vocabulari i la gramàtica i també reflexionaran sobre les idees proposades a través 
d’activitats orals i escrites. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
La seqüència d’activitats està pensada per guiar als alumnes en la seva descoberta del text i 
els aprenentatges relacionats, de manera que puguin integrar la informació i utilitzar-la més 
enllà dels exercicis mecànics. 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afri
can_girl_face_icon.svg 
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En primer lloc s’introduirà el tema mitjançant una presentació i el comentari d’aquesta a l’aula, 
després els alumnes es familiaritzaran amb el text i finalment reflexionaran sobre les idees 
principals, tot mostrant-ne la seva comprensió. 
 
La lectura del relat tindrà lloc per etapes. En primer lloc, els alumnes escoltaran el text grabat 
mentre segueixen la lectura de forma individual; en aquest punt s’espera que copsin les idees 
generals i es fixin en el so de paraules i oracions. Després, tornaran a llegir el text parant 
atenció a les paraules o estructures que els presenten dificultats, tot fent les preguntes 
necessàries. Finalment, es llegirà el text per tercer cop, per torns i en veu alta, per a aprofundir 
en les idees i treballar alguns aspectes relacionats amb la pronunciació si s’escau. 
Els alumnes podran treballar l’expressió oral mitjançant el comentari del text a l’aula, bé amb tot 
el grup-classe o bé en parelles o petits grups. 
Els alumnes mostraran la seva comprensió del text i treballaran l’expressió escrita a partir de 
preguntes de comprensió. 
 
Les activitats estan dissenyades per a que els alumnes puguin complir els objectius 
d’aprenentatge i puguin ser avaluats en consonància. 
 
Les eines TIC/TAC estan presents en forma de Popplet, vídeo i àudio. 
Es poden dissenyar activitats complementàries de manera que els alumnes s’enregistrin donant 
la seva opinió sobre algunes de les idees comentades a classe. 
 
També es pot dissenyar una sessió en forma de flip classroom de manera que la visualització 
del material tingui lloc prèviament a l’assistència a classe i hi hagi més temps per al debat i el 
treball oral. 
 
Documents adjunts  
 
The photograph_lesson plan 
The photograh_worksheets 
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