
 

TÍTOL DEL PROJECTE: Fem una ressenya a Google Maps 
 
CURS: 3r ESO 
 
ÀREES IMPLICADES: Llengües (català, castellà, francès i anglès)  
  

 

  
 
 
 
 
  

 

 Activitat Objectiu 

 

Treball 
(grup/individual) 

Avaluació 

 
Sessió 1 
 

 
Tot el professorat que la imparteix alhora.  
Presentació de la tasca:  
 
- L’alumnat ha d’escriure ressenyes a Google Maps 

en català, castellà, anglès i francès sobre diversos 
llocs del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Per això 
ha de redactar ressenyes valoratives positives 
(amb un mínim de  4 estrelles) dels llocs que ells 
mateixos han escollit. Totes hauran d’anar 
acompanyades d’un mínim de 3 fotografies. Les 
ressenyes en català i castellà hauran de tenir un 
mínim de 80 paraules cadascuna. 

 
- Establim criteris d’avaluació consensuats amb els 

alumnes. 
 

- Organitzem els grups de treball. Grups de 3 
alumnes. 

 
- Expliquem com accedir a fer la ressenya en el 

 
- L’Alumnat escriu 

ressenyes en diferents 
amb la intenció de 
revalorar aquesta zona 
de la ciutat. 

 
- Familiarització 

responsable amb 
aplicacions 
informàtiques d’ús 
social. 

 
- L’Alumnat treballa el 

seu criteri crític 
constructiu. 

 
 

 
- En grups de 3. 
 
- Grup classe. 

 
- Consensuar els criteris 

d’avaluació. Reflexionar 
sobre aquests criteris. 



Google Maps.  
 

 
Sessió 2 
(2 hores) 

 
- Treballem el text descriptiu i argumentatiu, així 

com els registres lingüístics. 
 
- Aprenem connectors en les diferents llengües i els 

comparem per veure en quins aspectes 
s’assemblen. 

 
- L’alumnat tria els llocs que ressenyarà. 
 
- Recalquem la cura que hem de tenir abans de 

publicar res a internet. No posar dades privades de 
ningú i ser molt  respectuosos.  
 

 
- Treballar l’expressió 

escrita.  
 
- Guanyar en seguretat 

davant del grup.  
 
- Treballar el text 

descriptiu i 
l’argumentatiu. 

 
- Saber repartir-se les 

tasques i planificar-se. 
 

 
- En grups de 3. 

 
 

 
Sessió 3 
 

 
- Veiem diferents models de ressenyes del Google 

Maps. Fem alguns exercicis relacionats amb elles.  
 
- Es comenten a classe en veu alta i així, a través 

de les seves intervencions, s’extreuen les idees 
bàsiques de com ha de ser una ressenya. 

 
- Fotografies (Sortida pel districte). No es poden fer 

fotografies a persones. 
 

 
- Treballar l’expressió 

escrita.  
 
- Conèixer i valorar 

l’entorn.  millor el 
districte.  

 
- Familiarització 

responsable amb 
aplicacions 
informàtiques d’ús 
social. 

 

 
- En grups de 3. 

 
Fem una petita 
autoavaluació de 10 minuts 
a l’aula: 
- Què estem fent ? 
- Què hem après? 
- Quines dificultats estàs 

trobant? 
- Com les has superat? 
- Què és el que més t’ha 

agradat? 

 
Sessió 4 
 

 
- L’alumnat elabora les seves pròpies ressenyes. En 

cadascuna d’elles haurà de fer servir 
obligatòriament un mínim de dos connectors de la 

 
- Treballar l’expressió 
escrita.  

 
- En grups de 3. 

 



taula que s’ha treballat abans.  
 
- Selecció de fotografies.  
 

 
 
 

 
Sessió 5 
 

 
- L’alumnat refà les ressenyes tantes vegades com 

sigui necessari fins que considera que són 
correctes i, aleshores,  les presenta al professor 
per tal que els en doni el vistiplau.  

 
- Les pugen al Google Maps acompanyades de les 

fotografies. 
 
- Compartim experiències a l’aula. Comparació amb 

les ressenyes fetes a d’altres idiomes. (Acció 
interlingüística). 

 

 
- Treballar l’expressió 

escrita.  
 
- Familiarització 

responsable amb 
aplicacions 
informàtiques d’ús 
social. 

 

 
- En grups de 3.  
 
- Grup classe. 

 

 
Sessió 6 
 

 
- Sessió conjunta amb els alumnes d’avaluació. 
 
- Valoració i reflexió general de l’experiència: allò 

que han après i el que serien capaços d’explicar. 
 

 
 

 
- En grups de 3. 
 
- Grup classe. 

 
Rúbrica d’autoavaluació i 
coavaluació. 
- Què hem fet? 
- Què hem après? 
- Quines dificultats has 

tingut? 
- Com les has superat? 
- Què és el que més t’ha 

agradat? 
- Quines propostes penses 

que podrien millorar 
aquest projecte? 

 

 



 
MATERIALS 
 

 
- Document 1: Els connectors. 
 
- Document 2: Exemples – exercicis de correcció. 
 
- Document 3: Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació. 
 
Mòbil o càmera per fer fotografies. 
 
- Un ordinador per grup. 
 
- Cada grup ha de tenir un compte obert a Google. 
 

 


