
Fem una ressenya amb google maps
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Objectius
• Millorar l’expressió escrita dels nostres alumnes en les diferents llengües curriculars a partir

d’un tasca situada en un context real i proper per a ells
• Augmentar la competència lingüística de l’alumnat a partir del treball amb el gènere textual

de la ressenya i les seves característiques lingüístiques relacionades amb la descripció i
l’argumentació: ús formal dels temps verbals, adjectivació, ús de connectors.

• Desenvolupar un projecte plurilingüe sostenible i coordinat entre els diferents departaments
de llengua

• Prendre consciència, alumnat i professorat, de com el coneixement d’unes llengües ajuda a
l’aprenentatge d’unes altres

• Augmentar l’autonomia dels alumnes en el treball cooperatiu

• Fer un ús adequat de les TIC

Descripció de la proposta 
L’alumnat,  en grups de tres, ha d’escriure al Google Maps les ressenyes sobre quatre llocs del
seu districte: una  en català, una en castellà, una en anglès i una en francès. Cadascuna ha
d’anar acompanyada de tres fotografies.

Aspectes didàctics i metodològics 
Agrupament  de  l’alumnat:  els  alumnes  s’agrupen  lliurament  de  tres  en  tres.  Cada  grup
necessita un ordinador i accés internet. Cal també un compte de  Google per poder pujar les
ressenyes.
Per  començar,  presentem  conjuntament  el  projecte  amb  tots  el  professorat  de  l’àrea  de
llengües. Es formen els grups. Es mostren diferents models de ressenyes i, després d’analitzar-
les, se’n dedueixen les principals característiques. Tot seguit es corregeixen algunes ressenyes
amb la finalitat de millorar-les. També, i molt important, es revisen els connectors discursius en
les diferents llengües i  se’ls  recorda que n’han d’utilitzar  un mínim de dos de diferents en
cadascuna de les seves ressenyes.  Així  mateix,  se’ls  diu que no poden utilitzar  la  segona
persona en els temps verbals, per tal d’evitar el registre col·loquial. 
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L’alumnat tria els llocs que vol comentar i elabora les seves pròpies ressenyes. Aquest procés
és la part realment important, ja que es corregeixen les ressenyes mútuament i les refan tantes
vegades com sigui necessari, fins que tant l’alumnat com el docent consideren que han arribat
ja a una versió definitiva. 
Per acabar, les pengen al Google Maps acompanyades de les fotografies que han fet 
prèviament. 

Seguiu els enllaços per veure les ressenyes:
https://www.google.com/maps/contrib/105230015584308436951/reviews/@48.4809391,0.2577
24,5z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1?hl=es-ES      (Ressenyes escrites en castellà)

https://www.google.com/maps/contrib/100482192343970915970/reviews/@41.4047884,2.1373
291,16z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1?hl=es-ES    (Ressenyes escrites en  francès,  anglès
i català)

S’avalua, amb uns instruments de coavaluació i avaluació, la feina feta i es reflexiona sobre
l’experiència de treballar un mateix gènere textual des de les diferents llengües. 

Recursos emprats 
Projector 
Ordinador
Un compte de correu electrònic a Google
Mòbil o càmera fotogràfica

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
• Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i 

morfosintàctics per comprendre’l.
• Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de

la generació d’idees i la seva organització. 
• Escriure  textos de tipologia  diversa i  en diferents formats i  suports  amb adequació,

coherència, cohesió i correcció lingüística.
• Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal.

• Manifestar  una actitud  de respecte i  valoració  positiva  de la  diversitat  lingüística  de
l’entorn pròxim i d’arreu.

• Acceptar i reconèixer la complexitat lingüística i les diferències entre les llengües.

• Ser capaç de plantejar-se preguntes en relació a d’altres llengües i cultures.

• Desenvolupar estratègies plurilingües per reconèixer les similituds i les diferències en la
pronunciació, el lèxic i el funcionament sintàctic de la llengua estrangera.

• Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir
informació.

• Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratius.

• Eix  de  coneixement  de  la  llengua  i  el  seu  aprenentatge  relacionat  amb  les
característiques del gènere textual de la ressenya.
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Alumnat a qui s’adreça especialment 
Adreçat a alumnes de 3r o 4t d’ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
És un projecte interdisciplinari i transversal perquè es treballa des de les diferents llengües, es 
treballen les TAC i també hi intervé l’àrea de VIP pel que fa les fotografies. 
La base del projecte és justament donar a conèixer l’entorn i els barris de l’alumnat. 

Documents adjunts
Per al Professorat:  
Programació treball per projectes - Graella inicial (1), La ressenya – teoria (2),
Francès - Exprimer la position (3), Anglès – expressions (4), Avaluació – professor (5). 
Orientacions per a la dinamització a l’aula
Text. Entre Vistes i paraules. Fem una ressenya a Google Maps.

Per a l’alumnat: (3 documents)
Taula de connectors (1), Exemples – exercicis de correcció (2), Rúbrica d’autoavaluació i 
coavaluació (3).

Autoria
Pedro  Carrasco  Rubio, professor de llengua i literatura castellana; Elena  Sonia  Herrera  
Chávez, professora de llengua anglesa; i José-Vicente  Vallès  Nouselles professor de llengua 
francesa, de l’institut Menéndez Pelayo (Barcelona).
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