
ARC- CIREL                                                                                                       
     

  1/2 

 
 

Parlar, llegir i escriure – 1ESO 
 
 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

  
1. Jo i les meves llengües 
2. Parlar a un auditori 
3. Per què llegim? 
4. L’autostopista 
5. Conte de Nadal 

 
Descripció de la proposta 

  
Aquest itinerari desenvolupa les habilitats incloses en la dimensió 
comunicativa del currículum de 1r d’ESO, a més de tractar la dimensió 
estètica i literària, i la dimensió plurilingüe i intercultural.  
 
Les activitats recollides en els cinc elements didàctics, que formen aquest 
itinerari, es poden portar a terme durant un trimestre, tot i que són  
adaptables a les circumstàncies de cada situació d’aula. Segons el temps 
disponible i l’aprofundiment que es faci de cada element didàctic, les 
propostes 4 i 5 són intercanviables.  
 
En la fitxa de cada element didàctic s’especifiquen els objectius, es presenten 
les activitats de l’alumnat i es donen orientacions per a l’avaluació.  
 
Recursos emprats 

 
Els elements didàctics d’aquest itinerari estan presentats en format d’un curs 
moodle. El professorat el pot descarregar i adaptar a les seves necessitats. 
S’hi inclouen:  

• Fòrums de debat. 
• Graelles d’avaluació. 
• Fitxes de lectura.  

 
Per dur a terme algunes activitats cal utilitzar programes d’enregistrament 
digital, com Audacity i Movimaker, per exemple.  
 
Lectura del llibre de contes de Roald Dahl: L’autostopista. 
Lectura del conte de Charles Dickens: Conte de Nadal.  
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Aquesta proposta es fonamenta en un enfocament comunicatiu i en cada 
element didàctic es desenvolupen totes les habilitats comunicatives. El treball 
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cooperatiu és l’organització que es proposa per a moltes activitats, 
combinades amb d’altres de caire individual.  
 
Hi ha un treball intensiu de la conversa dialògica, per afavorir les estratègies 
necessàries que permeten efectuar debats virtuals, i cara a cara, que es 
desenvolupin  amb garanties per arribar als objectius proposats.  
 
La lectura dels textos literaris proposats té com a objectiu desenvolupar el 
gust estètic i la creativitat. A més de debats que ajudin a analitzar i 
interpretar el text literari, també es proposa l’elaboració d’un diari de 
lectura, i la creació de textos literaris propis.  
 
Els aspectes formals de la llengua, així com els aspectes de correcció 
lingüística es treballen de manera integrada en algunes activitats.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Llegir:  
• Lectures amb objectius diferents: per aprendre, per fer, per saber, per 

comunicar.  
• Lectura en veu alta: dicció, ritme i entonació. 
• Lectura literària: estratègies per interpretar textos literaris.  

 
Escriure: 

• Planificació dels textos escrits. 
• Redacció de notícies i guions radiofònics.  

 
Parlar i interactuar:  

• Enregistrament d’un noticiari de ràdio i un de televisió. 
• Conversa dialògica en grup sobre aspectes relacionats amb les lectures 
• Normes de cortesia en la conversa i els debats.   
• Dramatització de fragments literaris.    

 
Altres:  

• Dimensió plurilingüe dels parlants.  
• Concepte de paràgraf.  
• Identificació i ús de connectors. 
• Estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical de l’escrit. 
• Els gèneres literaris: la narrativa i el teatre. 
• Cerca i gestió de la informació.   

 
Documents adjunts 

 
Unitat de curs moodle. Descarrega a: 
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=513 


