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We are what we are like! 
 
 
 
 
Objectius 
 

• Superar la inhibició i la timidesa per parlar en una llengua estrangera.  
• Desenvolupar la capacitat expressiva global.  
• Millorar l’expressió oral mitjançant:  

 
o l’associació del gest a la paraula.  
o la utilització de recursos paralingüístics: timbre, to, intensitat, entonació, 

ritme.  
o el coneixement de les possibilitats de la pròpia veu.  

 
Descripció de la proposta 
  
Portar una obra a l’escena és un pretext per dur a terme un procés complex que ajudi 
el nostre alumnat a descobrir i desenvolupar les seves capacitats i destreses en 
general i en concret en l’àmbit de la llengua estrangera. 
Aquest és un crèdit variable en el que l’alumnat treballa l’expressió oral a partir de  la 
motivació de dur a terme una obra de teatre, que serà el producte final del crèdit. 
També es pot fer com un projecte de treball dins la classe d’anglès. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Es treballa en grups per tal de porta a terme una obra de teatre que va  
inclosa en el material. Es recomana que el grup classe sigui d’un 15 alumnes. 
 
Recursos emprats 
 
Lola Encabo i Núria Morató han elaborat aquest material que té una  temporització de 
32 sessions de classe i que inclou la programació, les orientacions didàctiques i tots 
els recursos i activitats necessàries. El material  es presenta dividit per sessions que fa 
molt fàcil la seva posada a l’aula. A  cada sessió hi ha un apartat on es llista el material 
que ha d’aportar el professorat. 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa i  
l’artística i cultural especialment encara que també hi ha una part important  de la 
competència d’autonomia i iniciativa personal. 
En aquest material es treballa, com hem dit, la competència oral tant  d’interacció, com 
d’expressió i producció, de forma molt explícita. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
S’adreça a l’alumnat del primer cicle de l’ESO. 
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
El fet de que el producte final sigui una obra de  teatre fa que hi hagi altres  àrees que 
es puguin afegir al projecte com ara visual i plàstica o música. 
 
Documents adjunts 
 

  
 
• Material per al professorat i per a l’alumnat 
 

http://www.xtec.cat/monografics/cirel/02/teatrea/index.htm 
 

 
 
 
 


