
Orientacions metodològiques per a la dinamització de la seqüència d’activitats
“Fes-me’n cinc cèntims”

Contextualització:  
El centre ha decidit fer desaparèixer una eina TIC del centre. Els alumnes
consideren que es  tracta  d’una eina  molt  útil  per  poder-la  utilitzar  a  les
aules. Per manifestar el seu desacord i demanar que no desaparegui, els
nois i  noies preparen una petició oral col·lectiva per reivindicar-ne el seu
manteniment  davant  l’equip  directiu  a  partir  de  l’exposició  de  les  seves
raons. 

Gènere o gèneres discursius:
Sol·licitud oral col·lectiva en què cada alumne/a presenta les seves raons
per defensar el manteniment d’una eina TIC dels ordinadors del centre.

Tasca final: 
Fer una petició oral col·lectiva per defensar el manteniment d’una eina TIC
dels ordinadors del centre davant l’equip directiu de l’institut.

Projecció:
Exposició col·lectiva de la seva demanda davant l’equip directiu del centre. 

Seqüència d’activitats
Les activitats d’aquesta seqüència s’inicien amb la presentació de la tasca 
als alumnes i finalitzen amb la presentació de la petició oral col·lectiva.

1.1. Activació experiències anteriors
En primer  lloc els  alumnes fan  una activitat  per  activar  les  experiències
prèvies i els coneixements que tenen sobre exposicions orals. El professor/a
els demana si han fet exposicions orals abans; quines activitats orals han fet
durant l’etapa escolar; per a què serveixen; com es fan i, també com es
preparen.  Un  cop  activats  aquests  coneixements  la  professora  concreta
l’objectiu de l’activitat que faran a l’aula: donar raons per aconseguir la no-
supressió d’una eina TIC dels ordinadors del centre tot respectant el torn de
paraula.

 
1.2. Activitats i productes de procés
En  segon  lloc,  els  alumnes,  per  parelles,  raonen  al  voltant  dels
desavantatges que comporta la desaparició de l’eina TIC. Una pluja idees
serveix per recollir  i  plasmar les idees de tot el  grup. L’objectiu de cada
parella és trobar i redactar una justificació, una raó possible i acordada a
favor  de la no supressió de l’eina. Aquesta primera part  es desenvolupa
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aproximadament en un temps de 45 minuts ja que el nivell lingüístic dels
alumnes (nouvinguts, un cas NEE i un cas d’escolarització interrompuda)
requereix  dedicar més temps a aquesta activitat ja que les demandes i les
seves justificacions han d’estar ben formulades.

A continuació, els alumnes han de redactar un petit text -d’entre dues i sis
línies- amb la seva justificació. Aquest text, un cop revisat, és la base de la
intervenció oral. 

En tercer lloc, l’alumnat s’ha de familiaritzar amb el text per reproduir-lo amb
naturalitat. Per aquest motiu, cal dedicar temps a l’estudi del text i l’assaig;
l’alumnat,  per  parelles,  reprodueix  aquest  petit  text  durant  una  estona  i
després, s’organitza una rotllana per escoltar els raonaments de tot el grup. 

Després d’aquest primer assaig del text, cal treballar el  torn de paraula,
perquè sovint no tenen interioritzada aquesta habilitat. Després es demana
a  l’alumnat  que  afegeixi  connectors  per  ordenar  i  donar  continuïtat  al
discurs entre uns i altres, i donar-li el punt d’espontaneïtat que la llengua
oral sempre té. Alguns d’aquests connectors, com hem vist en l’exemple del
producte final són: “ la FARIDA volia afegir que…” “ I ara Karima ens dirà la
seva raó...” “Et sembla bé continuar Hasna...”

En quart lloc, dediquem una altra sessió per fer l’assaig i posar en pràctica
l’activitat  final.  Asseguts en rotllana i  sense text,  els  alumnes repeteixen
l’exposició fins que els surti bé i se sentin segurs.

Finalment els alumnes ben situats en rotllana fan la seva exposició i se’ls
enregistra amb l’objectiu, que en una sessió posterior, en puguin fer una
valoració,  observant  la  millora  de  les  seves  competències  orals,  els
aspectes a millorar, i així poder fer una coavaluació alumnes i professora.
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Base d’orientació

Document autoavaluació adjunt


