
Llegendes urbanes del segle XXI

Objectius 

- Conèixer les llegendes i les seves estructures internes.
- Valorar la literatura i la seva història més propera.
- Practicar la creació de llegendes des d’entorn més proper.
- Respectar i valorar el treball dels companys amb una escolta activa.
- Treballar l’oralitat: aspectes verbals i no verbals.

Descripció de la proposta 

Des dels continguts de les llegendes i la seva estructura, l’alumnat per parelles elaborarà una
llegenda que sigui significativa.

Acabada l’elaboració per parelles, es composarà el llibre de llegendes del curs i posteriorment,
cada parella explicarà la llegenda creada per ells.

Aspectes didàctics i metodològics 

Aproximadament es treballa aquest projecte amb unes 5 sessions: la proposta i la cerca de lle-
gendes actuals i històriques, el tema i guió per realitzar la seva i dos sessions més per poder-la
treballar a l’aula. Després de la revisió i la millora, si cal de la llegenda, es fa la lectura a l’aula
de totes les llegendes de la classe (guió adjunt als documents per al professorat).

Recursos emprats 

A la xarxa han de cercar alguna llegenda urbana i explicar-la a tota la classe. Des de les llegen-
des tradicionals treballades i la cerca de les urbanes s’enceta l’acció de crear-ne una de l’en-
torn.

Treballen la llegenda amb el processador de textos i si han de fer algun dibuix al·legòric a la
història, ho treballen amb el Paint o el Paint.net, o amb imatges, segons interessos.

L’elaboració del llibre serà en paper i/o digital:
http://es.calameo.com/ 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Les competències de llengua i literatura queden embolcallades amb les del coneixement de
l’entorn i altres aspectes del voltant de l’alumnat. Queden palesos també els seus interessos,
segons tema treballat a la llegenda. 

El procés és enriquidor, així com també la lectura i publicació de les altres llegendes, que fan
enriquir el món més proper de l’alumnat.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Alumnes de 2n ESO. És una proposta d’escola inclusiva, on cada alumne pot realitzar-la, inde-
pendentment de ser NEE o AA.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Conèixer les llegendes històriques i les llegendes urbanes actuals fa que a l’hora de treballar la
producció literària elaborant una llegenda de l’entorn, siguin capaços de relacionar diferents as-
pectes del món del seu voltant i fer-lo significatiu per plasmar-lo a la seva història.

Documents adjunts

- Material per al professorat:
mp_taula_valorativa_llegenda_urbana
mp_proces_llegenda_urbana

- Material de treball per a l’alumnat:
ma_taula_covalorativa_llegenda_urbana

  ma_guio_llegenda_urbana
  

- Fotografies, vídeos:
Mostra dels alumnes de 2n ESO A de l’Ins Callis de Vic (Osona):

http://en.calameo.com/read/000515836e6b958ef3c14

Autoria

Iolanda Traver i Montse Dalmau

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

2 de 2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://en.calameo.com/read/000515836e6b958ef3c14

