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Fes-me’n cinc cèntims! Defensant una eina TIC…

En blau, el que heu de dir per donar la paraula al company.
En taronja, quan heu de pujar la veu .

● INTERVENCIÓ _1_Fatima Ahachach. (Introducció a l’activitat.)
Hola, bon dia. Som a la classe de reforç de català de l’institut Maria Aurèlia Capmany de Cornellà de Llobregat. Nosaltres tenim un
problema i és que ens volen treure una eina TIC de l’0rdinador  . Nosaltres volem explicar les nostres raons perquè això no passi i
ho farem en ordre i amb educació.

En primer lloc, Raja i jo defensem MICROSOFT WORD. Vosaltres sabeu  que és un programa per fer documents, redaccions i
treballs. Tots els alumnes del Maria Aurèlia sabem utilitzar-lo.
(Raja, afegirà que...per favor.)

● INTERVENCIÓ_ 2_Rajae Moujou
Sí, la nostra raó és que volem MICROSOFT WORD a l’ordinador perquè podem presentar redaccions en net. 
(I ara, el meu company ABOUBAKER continuarà. Endavant!)

● INTERVENCIÓ_3_Aboubaker El Omari. 
(Gràcies Raja.)
Nosaltres volem MOODLE al nostre ordinador. Tots sabeu que és una plataforma de treball online. Els professors pengen deures i
nosaltres els descarreguem per fer-los. 
A més, té dues avantatges importantíssimes:
1) Podem veure les notes.
2) Els alumnes del Maria Aurèlia Capmany sabem com funciona.

Proposem tenir MOODLE perquè és GRATUÏT. DADA A TENIR EN COMPTE!
 (Suleman, si us plau, volies dir que...)

● INTERVENCIÓ_4_Suleman Rafiq.
 Sí, que volem MOODLE perquè no es paga i les nostres famílies tenen problemes de diners.
 (I ara escoltem els  companys MOHAMED i FARIDA.)
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● INTERVENCIÓ_5_Mohamed Ikne.
(Gràcies, Suleman)
Nosaltres volem WEERAS per estudiar i aprendre. Ens agrada perquè treballem totes les matèries. COM JA SABEU els alumnes
han de pagar 36 euros a l’any.
(FARIDA volia afegir que…)

● INTERVENCIÓ_6_Farida Bouzzama.
FARIDA: Que haurem de parlar amb el secretari  ENRIC BASELA perquè sabem que hi ha alumnes que no podem pagar els 36
euros. 
(I ara Karima ens dirà la seva raó.)

● INTERVENCIÓ_7_Karima Koumali.
 (D’acord FARIDA.)
Nosaltres volem EDMODO per treballar a classe. Sabeu que funciona com una xarxa social, com Facebook. Els professors i els
alumnes compartim missatges, documenst, i exàmens. Ens agrada perquè estem connectats amb els companys i professors.
 (Ismail, volies dir…)

INTERVENCIÓ_8_ISMAIL AKKICH: Sí, que estem connectats amb els profes i els pares poden veure les notes. Si aprovem, si
suspenem..
 (Et sembla bé continar Hasna?)

● INTERVENCIÓ_9_Hasnae Alibouche.
 (Sí, gràcies Ismail.)
Nosaltres volem tenir POWER POINT a l’ordinador.
Per què?  Doncs perquè fem molts treballs  durant  el  curs i  ara que tindrem treball  de síntesi  al  juny és important  per fer  les
exposicions orals.
(La meva companya Siham volia dir també que…)

                                         

mailto:iescapmany@xtec.cat


Institut Maria Aurèlia Capmany
c/Garrofer , s/n.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 471 06 48 - Fax  93 471 20 97
iescapmany@xtec.cat

● INTERVENCIÓ_10_Siham Ben Amar. 
Sí, Hasnae, que el power point s’utilitza a totes les matèries.

● INTERVENCIÓ_11_Fatima Ahachach. (Cloenda de l’activitat.) 
 Bé, hem acabat d’explicar les nostres raons pequè no desaparegui una eina TIC de l’ordinador. Ara ens falta parlar amb el secretari
i esperar una decisió. Moltes gràcies.

Curs 2013/2014
Centre: Institut Maria Aurèlia Capmany, Cornellà de Llobregat.
Matèria: Optativa de reforç de llengua catalana.
Grup: 3rC (Atenció a la diversitat.)
Departament: Llengua Catalana i Literatura.
Prof: Victòria Hernàndez (vhernan3@xtec.cat)
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