
Cada mes, una dita al cove!

Objectius
 
- Cercar dites o refranys catalans i reflexionar sobre el seu significat.
- Treballar les dites dintre de textos orals, així  com imatges  al·legòriques a
aquestes.
- Valorar la llengua i les tradicions.
- Respectar la llengua oral i transformar tradició en actualitat.
- Conèixer el valor significatiu de la imatge i el mot.
-  Ser  conscient  de la  textualitat  de la  tradició  i  de la  modernitat  (refranys  i
imatge fixa).
- Relacionar els dos tipus de llenguatge amb creativitat

Descripció de la proposta

Cada mes l’alumnat, en grups de tres, cercaran una dita i la penjarem a l’aula o
la portarem a una altra aula de 1r ESO.
Amb les dites o refranys triats, cada grup pensarà i realitzarà una fotografia per 
representar aquesta dita.
 
Recursos emprats

Treballarem les imatges des de diferents punts de vista i els seus significats.
Han de conèixer i practicar els diferents plànols fotogràfics i el seu ús, per això
aquests continguts seran la base de la proposta.
http://www.xtec.cat/~egarci20/projecte/plans.htm
http://www.slideshare.net/ogonzal3/fotografia-tipus-de-plans-presentation

Hauran de treballar la fotografia amb càmera fotogràfica o amb el mòbil.
Si cal retocar alguna imatge ho farem amb els següents programes online:
http://es.phixr.com/
http://makeup.pho.to/es/

També es pot fer servir algun altre editor d’imatges com el Gimp, etc.

Aspectes didàctics i metodològics

Cada mes es treballa una dita o refrany i al finalitzar el termini, cada grup haurà
aportat la seva imatge triada. La presentació final anirà als passadissos, on tot
el nivell exposarà les seves imatges amb les dites treballades. 
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Ho treballem durant un trimestre amb 1 hora quinzenal i a final de cada mes,
dues hores per fer el muntatge de les exposicions als passadissos.

Hi  ha  documents  adjunts  del  procés,  la  valoració  grupal  de  treball  i  la
covaloració. 

Continguts, competències que es treballen de forma destacada

Els continguts de  l’oralitat  lligats  amb l  literatura oral  tradicional  i  la  imatge
actual fan una activitat rica en competències i processos.
El tractament dels elements a treballar fan que l’alumnat sigui competent en
diversos aspectes de forma holística: audiovisual, oral i transversal.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1 ESO, integrant tot l’alumnat de NNE i també el d’AA. Els grups de
treball fomentaran l’adquisició dels processos adients segons necessitats.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Aquesta proposta es fonamenta en la relació de fets tradicionals lligats amb
l’aspecte més modern del significat, la imatge. És així  un element de treball
interdisciplinar i força transversal: llenguatge verbal i visual.

Documents adjunts

- Material per al professorat:
mp_proces_dita_cove
 
- Material de treball per a l’alumnat:
ma_guio_dita_cove
ma_taula_valorativa_dita_cove

- Mostra: Projecte elaborat a l’ins Lauro de Les Franqueses del Vallès.
Cursos de 1A, 1B, 1C i 1D.

EXPOSICIÓ “UNA DITA AL COVE!”:
https://www.youtube.com/watch?v=flGGVbVJREo&feature=youtu.be

Autoria

Iolanda Traver i Vidal
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