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Al principi de tot 
 
 
 
 
Objectius 

  
• Llegir comprensivament el text. 
• Fer una lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes. 
• Guiar l’alumnat, a partir de preguntes, perquè de manera autònoma pugui 

extreure les informacions més rellevants del text. 
• Propiciar un aprenentatge significatiu sobre l’origen del llenguatge i de les 

llengües del món. 
• Conèixer l’objectiu de la banda sonora d’un vídeo.  

 
Descripció de la proposta 

  
Es presenta en dos formats: 
 
1. Format text i “Quadern virtual”. A partir d’una primera lectura individual i 
després en grup es proposa a l’alumnat que faci unes activitats de comprensió 
lectora i de cerca d’informació, a partir d’uns enllaços que els proporcionem. 
L’activitat es tanca amb unes preguntes que el faran reflexionar sobre els 
aprenentatges assolits i els objectius de millora individual en relació a la 
competència lectora. 
 
2. Format audiovisual. Aquesta proposta és una ampliació de l’anterior. A partir 
d’un fragment del programa de TV3 “Sapientíssim”, es treballen continguts 
audiovisuals: la banda sonora i la locució d’un vídeo. Per acabar, es proposa que 
l’alumnat faci la locució d’un altre fragment del programa.   
 
Recursos emprats 

 
Per a l’enregistrament de les activitats es pot utilitzar el programa Audacity. 
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Com que proposem fer una activitat de comprensió lectora, el professorat ha de tenir 
en compte posar en pràctica les teories didàctiques sobre les activitats abans de la 
lectura, mentre llegim i després de llegir. A tall d’exemple podríem parlar de fer una 
lectura de cop d’ull, amb un temps molt breu (1’) i produir una pluja d’idees a partir 
de la pregunta: de què va el text que llegirem? Aquesta petita activitat motivarà 
l’alumnat, activarà els coneixements previs i el preparà per rebre’n de nous. 
 
En aquesta activitat treballarem la cerca de la informació guiada per poder anar 
construint, dins el grup classe, una cultura de la cerca i la gestió de la informació. 
Estarem donant exemples de bones pàgines web i, si ho creiem oportú, podrem anar  
construint un llistat de recursos virtuals per a la cerca i la posterior gestió de la 
informació. 
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La temporització és de 2 o 3 hores, segons si treballem a l’aula totes les activitats o 
deixem la cerca i gestió de la informació com a tasca individual fora de l’aula. 
 
Fora bo que l’alumnat comptés amb algun suport TIC per enregistrar la lectura i així 
poder practicar i corregir-se tantes vegades com calgui. Per aquesta activitat podem 
comptar amb programes com: http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  
L’activitat treballa la dimensió comunicativa, concretament la comprensió i la 
interpretació de les informacions més rellevants dels textos escrits i audiovisuals, 
així com la lectura en veu alta i el coneixement del funcionament de la llengua i el 
seu aprenentatge. També treballa la dimensió plurilingüe i intercultural, 
concretament la conscienciació de pertànyer a una comunitat lingüística i el 
coneixement de les famílies lingüístiques. Tenint en compte les activitats 
proposades, també hem d’incloure aquí la competència en aprendre a aprendre. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Per la temàtica del text i del vídeo, proposem relacionar les llengües amb els 
continguts curriculars de l’àrea de socials i la de ciències naturals. 
 
Documents adjunts 

 
Proposta audiovisual:  
http://www.documenta.cat/index.php?proyecto_token=096ECB435E140DEEC9854CCE
4DCAA4FE 
 
Enllaços alumnat: 
 
http://maps.google.com/ 
Les llengües del món 
Mapes vius: http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/ 
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity 
 


