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We Are Reporters! 
 
 
 
 
 
Objectius* 

  
• Utilitzar l’anglès fora de l’àmbit escolar. 
• Interactuar amb persones d’altres països utilitzant la llengua anglesa. 
• Aprendre a presentar-se i acomiadar-se de manera educada en anglès. 
• Practicar l’estructura gramatical de les preguntes. 
• Comprendre les respostes que reben. 
• Saber organitzar-se per treballar en petits grups o parelles. 
• Familiaritzar-se amb l’ús d’eines de gravació i edició de vídeo. 

 
Descripció de la proposta* 

  
Per fer servir l’anglès en un context real, proposem que els alumnes preparin 
entrevistes per fer a visitants o turistes que parlin anglès. L’exemple que es 
presenta és de l’escola Esteve Barrachina ubicada a Sitges, població de la 
costa que facilita la realització d’aquesta activitat. En altres casos es poden 
aprofitar visites escolars on es pugui trobar aquest perfil de visitants: museu 
Dalí de Figueres, Parc Güell de Barcelona, Tarragona romana, etc. 
 
Partim d’una pluja d’idees per decidir les possibles preguntes de l’entrevista. 
En petits grups els alumnes preparen preguntes. Es fa un recull per tota la 
classe i es reformulen correctament amb l’ajut de la mestra. Posteriorment, 
cada grup personalitza la seva entrevista i escull les preguntes que prefereixi. 
Després els caldrà practicar l’entrevista a classe, com un role-play, simulant 
entrevistador i entrevistat. Finalment els alumnes faran les entrevistes als 
visitants o turistes de la seva població i les gravaran per  presentar-les als 
seus companys. 
 
Recursos emprats* 

 
Suports lingüístics: exemples de preguntes per preparar les entrevistes. 
Eines de gravació: càmera de vídeo, de fotos, mòbil o gravadora de veu. 
Programes d’edició de vídeo (no imprescindible). 
PDI o projector i pantalla. 
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
La proposta té una durada aproximada de cinc sessions dins de l’aula, més el 
temps necessari per fer les entrevistes. En aquesta proposta els alumnes 
s’organitzen per fer aquesta darrera activitat en el seu temps lliure, però es 
pot organitzar en temps escolar aprofitant una sortida del centre. 
 
Per fer la pluja d’idees els alumnes s’organitzen en petits grups. Aquest pas 
és important perquè tothom faci aportacions a les preguntes que es triaran. 
També és important que no oblidem el temps necessari per practicar 
l’entrevista a classe, de manera que puguin preguntar amb facilitat. 
 
Els alumnes sortiran a fer les entrevistes amb el guió de preguntes escrit. Això 
els dóna seguretat, i els serveix per si obliden què han de preguntar o com ho 
han de fer. 
 
La presentació a classe serà una oportunitat de ‘real listening’ per a tots els 
alumnes si busquem la manera de mantenir la seva atenció (listening grid). 
 
Finalment els alumnes faran una autoavaluació senzilla per identificar quines 
coses han après o han fet bé i quines creuen que han de millorar. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballa fonamentalment la competència oral (escoltar, parlar i 
interactuar) i la competència digital. L’autonomia i la capacitat de col·laborar 
amb els altres també és treballa, així com l’autoavaluació. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta és adequada per a l’alumnat de cicle superior de primària. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat: 
  Llista de possibles preguntes: mp_possible questions  
  Rúbrica d’avaluació de les entrevistes: mp_assessing interviews 

 
- Material de treball per a l’alumnat: 
  ma_listening grid  
  ma_self assesment grid 
 
- Fotografies, vídeos, 
  Interview videos : http://www.divshare.com/download/23630000-12e 
 


