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Les entrevistes: la nostra gent 

 
 
Objectius* 

  
• Conèixer les estructures de les converses formals, i concretament 

l’entrevista. 
• Valorar l’escolta activa i l’interès per les experiències de la gent que ens 

envolta. 
• Respectar la interacció oral entre dues o més persones, concretament en 

situacions reals i significatives. 
• Sentir respecte i admiració per la gent que ens envolta i per la seva vida. 
• Realitzar un àudio o audiovisual per presentar al bloc “La nostra gent”. 
 
Descripció de la proposta* 

  
Es tracta de realitzar una entrevista per parelles a persones de la localitat o 
de la comarca. La presentació es fa des d’un bloc obert al món: “La nostra 
gent”. Es treballa de manera destacada l’aprenentatge significatiu. L’activitat 
fa que l’alumnat es relacioni directament amb la gent que els envolta, i els 
ajuda a saber i a valorar el que han viscut. Fomentar l’interès pels altres i per 
les seves experiències serà enriquidor per a la visió i per a la maduresa dels 
adolescents. 
 
Recursos emprats* 

 
Es tria la manera de presentar l’entrevista, àudio o audiovisual, per visionar-
la al bloc. El programari d’edició serà: 
www.soundcloud.com 
http://audacity.softonic.com/ (descarregar l’Audacity) 
http://www.softonic.com/s/programa-'para-editar-audio 
http://www.dvdvideosoft.com/es/products/dvd/Free-Video-Dub.htm 
http://es.masternewmedia.org/2009/10/27/herramientas_para_edicion_de_v
ideo_gratuitas_guia.htm 
http://blip.tv/ (per pujar els arxius de so o vídeo) 
http://www.blogger.com 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
La proposta ha d’estar programada amb intervals d’una a dues setmanes. La 
primera per cercar les parelles i la persona a qui entrevistar i demanar-li 
permís per la publicació de l’entrevista. 
 
La segona setmana cal preparar l’entrevista, la presentació de la persona 
entrevistada i seguidament les preguntes sobre la seva vida, la seva feina, la 
joventut, viatges, etc. Cal tenir en compte que només hi haurà un bloc de 
tots els cursos de 4t d’ESO, amb la qual cosa, no es pot repetir la persona 
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entrevistada. Hi haurà una autoavaluació i una valoració conjunta una vegada 
publicat al bloc. 
 
Competències i continguts clau que es treballen de forma destacada 
  
Dimensió comunicativa: Comunicació oral 
Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics 
i no verbals pertinents. 
• Textos orals formals (conferències, debats, exposicions orals...) i no 

formals (diàlegs col·loquials...). 
• Adequació, coherència i cohesió. 
Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 
comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 
• Inici, manteniment i finalització d’una interacció oral de manera 

apropiada. 
• Fórmules lingüístiques de cortesia, acord i discrepància. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO, encara que pot ser una activitat d’altres 
etapes educatives. Cal remarcar la transversalitat segons temàtiques 
realitzades a les entrevistes i la multidisciplinarietat, ja que ho poden 
treballar tot tipus d’alumnes, des dels de NEE o els de l’aula d’acollida 
(realitzant una entrevista més pautada i revisada). 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
És transversal a totes les matèries o àrees del currículum, ja que la temàtica 
serà diferent, segons el contingut de l’entrevista. La relació amb l’entorn és 
bàsica, cosa que farà valorar amb més intensitat el que tenen al voltant. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat: 
mp_proces_entrevistes 
- Material de treball per a l’alumnat: 
ma_taula_autovalorativa_grup_treball 
ma_taula_covalorativa_entrevistes 
 
Mostra del bloc “LA NOSTRA GENT”, dels cursos de 4t de l’Institut 

Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental): 
http://lanostragentvilamajor.blogspot.com.es/ 

 


