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A Game Review 
 

 

Objectius 

  
 Elaborar una breu crítica sobre un joc de taula o d’ordinador de manera 

coherent i cohesionada i seguint el model proposat.  
 Reflexionar sobre el funcionament de la llengua prenent-la com a objecte 

d’observació i anàlisi amb la finalitat d’usar-la per crear un text escrit. 
 Gestionar i controlar les pròpies capacitats i coneixements acceptant  la 

reflexió i l’error com a part necessària del propi aprenentatge adoptant 
una actitud responsable, receptiva, respectuosa i de confiança. 

 
 
Descripció de la proposta 

  
La tasca final d’aquesta seqüència didàctica és l’elaboració d’una crítica 
sobre un joc de taula o d’ordinador que l’alumnat tria. La proposta guia 
l’alumnat en aquesta elaboració escrita i proposa un model a seguir prenent 
com a referència el nivell de llengua anglesa de 2n d’ESO.  
 
 
Recursos emprats i documents adjunts 

 
Es presenten els recursos en format PDF i RTF, la qual cosa permet adaptar 
alguns dels documents a les pròpies necessitats. En PDF s’hi inclou: el 
material per a l’alumnat que conté totes les activitats guiades 
(gamereview_activities) i la rúbrica avaluativa (gamereview_assessment). En 
RTF s’hi inclou la graella per organitzar les idees 
(gamereview_think_plan_grid), la plantilla per escriure la crítica 
(game_review), la graella d’autocorrecció/autoavaluació 
(gamereview_writing_checklist) i la graella per facilitar l’avaluació del 
producte final (gamereview_teachers_grid). 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Aquesta seqüència té una durada de 2-3 sessions en funció si l’alumnat escriu 
la crítica a l’institut o a casa com a deures.  
 
Les activitats s’han distribuït en tres apartats que coincideixen amb els tres 
moments de la seqüència (inici, desenvolupament i síntesi). Es recomana fer 
les activitats seguint l’ordre proposat ja que respecten en tot moment els 
processos mentals que l’alumnat ha de saber exercitar en cada estadi de 
l’aprenentatge. 
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Les activitats relacionades amb la pràctica controlada d’exercitació lingüística 
es presenten en format digital a la xarxa. Això permet tractar la diversitat ja 
que cada alumne pot triar aquells exercicis que cregui que més poden 
contribuir a millorar el seu nivell de llengua.  
 
És important presentar la rúbrica avaluativa a l’inici de la seqüència ja que 
això permet a l’alumnat saber què ha de fer abans de començar a escriure. La 
rúbrica avaluativa es pondera sobre 10 de la següent manera: els aspectes 
generals, la gramàtica, el vocabulari i la construcció textual són el 80% de la 
nota i la reflexió i la maduresa el 20%. Es proporciona una graella d’avaluació 
per al professorat.  
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Els continguts treballats n’inclouen alguns dels establerts al currículum de 2n 
d’ESO. Aquests s’han relacionat amb la rúbrica avaluativa per permetre 
l’alumnat interiorizar una visió del coneixement competencial, significativa i 
més propera a la realitat que els envolta. Es treballen preferentment i de 
forma integrada les següents competències: comunicativa lingüística i 
audiovisual, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta està dirigida a alumnat de llengua anglesa de segon curs d’ESO.  
 
 
Relacions amb l’entorn 

 
Una vegada fetes les crítiques es poden publicar en revistes o diaris escolars. 
També se’n pot fer un recull i publicar-les en el bloc del centre usant eines 
2.0 de publicació gratuïta com l’Issuu. Si cliqueu aquí en veureu un exemple. 

http://issuu.com/
http://lallaunaenglish.blogspot.com.es/2012/06/game-reviews.html

