
Orientacions per a la realització de l’activitat a l’aula
Competències i continguts

En aquesta activitat es treballen les competències següents:

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual

• Competència del tractament de la informació i competència digital

• Competència d’aprendre a aprendre

Els alumnes han de ser capaços de:

• Consolidar aspectes de l’expressió oral com el ritme, l’accentuació, l’entonació i

la fonètica anglesa.

• Formular preguntes utilitzant les partícules d’interrogació (5Wh’s): Why, Where,

What, Who i When.

• Interioritzar la definició d’entrevista i la seva estructura.

• Manipular amb la tauleta digital i experimentar amb diferents apps.

• Utilitzar estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals.

• Comprendre les instruccions de treball i actuació a l’aula en llengua estrangera.

• Saber interpretar el rol del personatge famós escollit.

Aquesta  activitat,  més  enllà  dels  continguts  curriculars,  permet  als  alumnes

desenvolupar-se en llengua anglesa, concretament reforçar i millorar la seva expressió

oral.   A  partir  de la  seva realització,  i  d’una  manera dinàmica,  els  alumnes tenen

l’oportunitat de guanyar fluïdesa verbal i perdre la por a parlar en anglès davant dels

companys.

El tema central de l’activitat, Famous People, va ser escollit pels alumnes abans que

l’activitat  es  dissenyés;  el  fet  que  el  tema  a  treballar  estigui  relacionat  amb  els

interessos dels alumnes fa que els resulti atractiva i motivadora.



Descripció de l’activitat

L’activitat  està pensada per  realitzar-la  en una sessió  de classe.  No obstant  això,

abans de la seva realització, cal preparar i realitzar una sessió prèvia per repassar els

conceptes bàsics sobre l’entrevista (aquests s’han treballat al llarg del cicle mitjà en les

assignatures de llengua catalana i castellana). A partir d’aquest repàs l’alumnat haurà

d’incorporar  el  vocabulari  en  llengua  anglesa  que  fa  referència   tant  a  la  seva

estructura  (introduction,  body,  conclusion)  com  al  tipus  de  preguntes  (5Wh’s),  al

vocabulari relacionat amb la vida o professió dels personatges, etc. 

En  el  Power  Point  ‘Interview’  adjunt  com  a  material  per  al  docent  hi  ha  dues

diapositives  que  permeten  fer  un  breu  recordatori  sobre  què  és  una  entrevista  i

l’estructura  que  presenta  (veure  el  document  Interviewing  a  celebrity).  També  hi

apareixen dues diapositives amb imatges reals on els alumnes hauran d’explicar per

què es tracta d’una entrevista o per què no.

En aquesta presentació en power point també es reprenen les 5Wh (What, Where,

When, Who i Why).  Un cop presentades, el docent fa un breu repàs sobre aquestes

partícules interrogatives i després farà participar l’alumnat en un joc que es troba en

l’última diapositiva.

El joc consisteix en el següent: els alumnes, de forma individual, han de tirar un dau i

depenent  del número que els surti  han de construir  una frase utilitzant  la partícula

interrogativa que els ha tocat; només hi ha una casella (la número 4) que els permet

escollir la partícula interrogativa que vulguin. Es poden fer tantes rondes de preguntes

com el docent i/o l’alumnat decideixi/n. 

A més a més, per tal practicar l’entrevista treballaran en parella. Cada parella preparà

una  entrevista  breu,  l’enregistraran  i  després  l’editaran  amb  l’app  VideoShow.  En

podeu veure un exemple a la presentació PowerPoint.

D’altra banda per millorar el funcionament de l’activitat cal que tingueu en compte els

aspectes següents:

• És recomanable, per fer una recerca segura a la xarxa, que els alumnes utilitzin

el  cercador  per  a  infants  de  Google  per  trobar  informació  sobre  el  seu

personatge:

http://www.safesearchkids.com/

http://www.safesearchkids.com/


• Amb la finalitat que els alumnes no hagin de buscar l’enllaç i, a més, utilitzin un

altre recurs 2.0 com són els  codis QR, poden escanejar el següent codi que

els conduirà al cercador de Google: 

Per tal de llegir aquest codi necessitareu una app que ho permeti, alguns exemples: 

Beetag Reader, UpCode Reader o I.nigma Reader.

• En el cas que l’activitat es dugui a terme durant una sessió, cal acompanyar i

preparar l’alumnat, prèviament, amb l’objectiu que la cerca d’informació sigui

àgil i busquin la informació necessària i la imatge del personatge famós en un

temps prudencial. 

• Des de Vidstitch podeu guardar el vídeo a la galeria d’imatges o compartir-lo a

qualsevol plataforma (Dropbox, Gmail, xarxes socials...).

Per veure un exemple dels resultats de les entrevistes, ho podeu fer entrant al enllaç

següent

http://famouspeopleactivity.blogspot.com.es/

http://famouspeopleactivity.blogspot.com.es/

