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Vols ser el nòvio de la meva germana?

Objectius*
•
•
•
•
•

Comprendre i interpretar la informació d’un text, a partir de la lectura del
llibre Vols ser el nòvio de la meva germana? de Maite Carranza.
Comprendre i interpretar textos audiovisuals procedents dels mitjans de
comunicació, de les tecnologies de la informació i la comunicació, i
d'altres fonts.
Saber geolocalitzar punts geogràfics que surten en el llibre.
Elaborar textos escrits a partir de les activitats proposades.
Enriquir el vocabulari a través de les frases fetes que surten en el llibre.

Descripció de la proposta*
Curs de moodle que treballa la llengua catalana d'una forma vivenciada, a
partir de les activitats proposades per a cada capítol del llibre. Amb aquesta
proposta volem acompanyar l'alumnat en la lectura del llibre, tot afavorint la
comprensió lectora i l'expressió escrita.
Les activitats se centren en el treball de la lectura comprensiva, alhora que
utilitzen les eines 2.0, tant per fer geolocalitzacions, recerques per internet i
webs de mitjans de comunicació, participar en fòrums o utilitzar el google
traductor.
Recursos emprats*
El recurs base emprat és el curs de moodle que podem trobar a Alexandria:
Vols ser el nòvio de la meva germana?
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=1085
Dins del curs trobem tots els recursos necessaris, des dels enllaços on trobar
la informació en el moment de fer la recerca i els fulls de suport com a
documents adjunts.
Altre programari necessari: Open Office, per a treballar els fulls de suport.
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Aspectes didàctics i metodològics*
Temporització: Cada bloc del moodle correspon a una sessió d'una hora i
mitja o com a molt a dues d'una hora. Aquesta sessió és posterior a la lectura
del capítol.
Agrupament de l’alumnat: El curs planteja activitats individuals i també
collectives. El fòrum del moodle es planteja en tot moment com a forma
d'interaccionar entre ells.
Aspectes tècnics a tenir en compte: Es necessita connectivitat a internet per
accedir al moodle, fer recerca, geolocalitzacions, participar en els fòrums...
Avaluació: Totes les activitats del moodle poden ser avaluables, des dels fulls
de suport a la participació en els fòrums.
Continguts, competències que es treballen de forma destacada
Tot i que la competència lingüística i audiovisual és la que es treballa més a
fons, no podem obviar que la competència digital és present en cadascuna de
les activitats proposades, així com la d’aprendre a aprendre.
Alumnat a qui s’adreça especialment
Cicle superior de primària.
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...
Aquest curs del moodle neix dins l’àrea de llengua catalana, però amb una
clara aposta per la transversalitat. Es pot vincular amb l’àrea de socials pel
que fa a la geolocalització dels indrets del llibre.
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