
Projecte Llegendes Urbanes
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Objectius 
• Llegir,  comprendre  i  reconèixer  les  característiques  de  les  llegendes  urbanes  (text

narratiu).
• Aplicar  les característiques lingüístiques i  estructurals de les llegendes urbanes (text

narratiu) en l'escriptura i interpretació d'un text d'aquesta tipologia textual.
• Planificar i revisar un text escrit i aplicar la normativa de l'apòstrof i la contracció en les

expressions escrites pròpies.
• Llegir, comprendre i gaudir de la novel·la Nirvana, de Pere Formiguera.

• Comprendre i fer un resum argumental breu de relats orals.

• Comunicar-se i publicar a través dels sistemes digitals de comunicació més habituals.
Crear un blog amb Google Sites o MyDocumenta.

• Utilitzar  recursos tècnics i  artístics de representació bàsics sobre formes elementals
amb resultat d’un producte artístic coherent amb una intencionalitat predeterminada.

• Realitzar totes les activitats avaluatives i pràctiques proposades pel professor i portar el
material adient per treballar a l'aula.

• Treballar cooperativament i amb el grup d'experts per tal d'assolir un objectiu comú.

• Respectar els treballs propis i aliens, i participar a la classe de manera adequada per
valorar les produccions dels companys i companyes.

Descripció de la proposta 
Proposta didàctica que es fa durant el 3r trimestre. En grups de quatre persones crearem una
llegenda urbana propera al nostre entorn a partir d’algunes històries i elements que ens
serviran d’inspiració. Aquestes històries les recollirem en un blog que es farà públic per a
famílies i la resta de la comunitat educativa. Els grups treballaran de manera cooperativa. Cada
membre del grup tindrà un rol. En algunes sessions es treballarà amb grups base i en d’altres
amb grups d’experts.

Aspectes didàctics i metodològics 
Durada del projecte: 6 sessions per a la realització del projecte. La durada de projecte
seria  aproximadament  de  6  hores.  El  contingut  de  cadascuna  de  les  sis  sessions  és:  1.
Activació de coneixements previs; 2. Relació dels grups, repartiment de rols i creació de bases
d’orientació per fer les rúbriques; 3. Planificació de l’escrit. Posada en comú de la planificació
de les propostes; 4. Treball d’experts, 5. Finalització de les tasques i, 6. Posada en comú.
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Treball  en  equip.  Els  equips  autoavaluaran  la  feina  dels  seus  membres  i  faran  una
autoavaluació individual amb l’ajuda de CoRúbrics. 
Es farà una coavaluació de les llegendes dels diversos grups amb l’eina CoRúbrics. Avaluació
de l’alumnat a través de les fitxes de definició de la llegenda i de planificació de l’escrit; rúbrica
d’avaluació final i fitxa d’avaluació del treball en equip.

Recursos emprats 
• Moodle

• Llegenda urbana  El gos que llepa a la foscor, del llibre Les millors cent una llegendes
urbanes, CROW, LUCAS, Labutxaca, 2007.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
• Àmbit lingüístic:
Dimensió comprensió lectora: C1, C2
Dimensió expressió escrita: C4, C5, C6
Dimensió comunicació oral: C8, C9
Dimensió literària: C10, C12
Dimensió actitudinal i plurilingüe: A1, A2
• Àmbit Artístic: 
Dimensió expressió, interpretació i creació: C7
• Àmbit Digital: 
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració: C7 i C8. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnat de 2n d’ESO

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Es pot treballar de manera interdisciplinària amb les matèries de Visual i Plàstica i Tecnologia,
aprofundint en l’elaboració de les il·lustracions i en els aspectes tècnics del blog.

Documents adjunts
Documents per al professorat

1. Orientacions per a la dinamització a l’aula
2. Comentari Competències Bàsiques de l’àmbit lingüístic
3. Programació de la unitat
4. Dinàmica avaluació conjunta el projecte
5. Rúbrica d’avaluació de l’expressió escrita
6. Rúbrica de coavaluació del projecte final
7. Rúbrica d’autoavaluació del treball en equip
8. Exemple de lloc web per votar el millor blog
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Documents per a l’alumnat
1. Fitxa de la primera sessió
2. Fitxa de la segona sessió

Autoria
Antonio  Luengo  Bravo,  professor  de  llengua  i  literatura  catalana,  institut  Jaume  Mimó,  de
Cerdanyola del Vallès.
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