
 

Contextualització:  
Segur que coneixes alguna llegenda urbana que no t’ha deixat aclucar els            
ulls durant alguna nit de convivències. Possiblement has anat a alguna festa            
per Tots Sants on s’han explicat històries a la llum d’espelmes o de              
llanternes on qui les explicava assegurava que li havia passat a algun            
conegut o a algun amic d’una persona propera. Quina base real tenen            
aquestes històries?  
Et proposem crear un blog on es recullin llegendes urbanes que inventareu            
vosaltres mateixos, ambientades en l’entorn proper, per tal de fer-les córrer i            
que es facin virals. 
 
Tasca final:  
Creació d’una llegenda urbana acompanyada d’il·lustracions per       
compartir-la a través d’una pàgina de MyDocumenta o Google Sites. Les           
diferents pàgines s’enllaçaran a un blog conjunt del grup classe. 
 
Projecció: 
El blog del grup classe es compartirà a través de les xarxes socials i a               
través de cartells per l’institut amb un codi QR per facilitar l’accés a la              
pàgina. Tota la comunitat educativa podrà votar, a través d’un formulari de            
Google, el millor blog de grup classe i la millor llegenda urbana. 
 
Seqüència d’activitats 
Tindrem només 6 sessions per a la realització del projecte. Cadascuna de 
les sessions tindrà uns objectius que caldrà assolir: 
 

1.1. Activació experiències anteriors 

En grups de 3 ens explicarem oralment les llegendes urbanes que           
coneixem i intentarem fer una definició del que és una llegenda           
urbana. Es nomenarà un portaveu del grup que exposarà les          
conclusions a què cada grup ha arribat per compartir-les amb la           
resta de la classe. Es farà a través de la dinàmica del llapis al mig               
(https://www.slideshare.net/Txaumell/tcniques-daprenentatge-coo
peratiu ).: Quines característiques tenen les llegendes urbanes?        
Hi ha diferències amb les històries reals? Hi ha diferències amb           
els relats de ficció? Han d’acabar fent-ne una definició. (3 minuts           
de discussió. 2 minuts per decidir definició). 

 

 Es nomenarà un portaveu del grup que exposarà les conclusions 
a les quals han arribat amb la resta de la classe. (10 minuts) 

 

https://www.slideshare.net/Txaumell/tcniques-daprenentatge-cooperatiu
https://www.slideshare.net/Txaumell/tcniques-daprenentatge-cooperatiu
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➔ Document “Què són les llegendes urbanes?” 
 

Modelatge: lectura compartida d’un exemple de llegenda urbana.        
(alumne núm. 1 llegeix paràgraf, alumne núm. 2 explica la idea           
principal, alumne núm. 3 fa connexions, alumne núm. 4 valora          
amb el rol de caçador de paraules). (10 minuts) 

➔ “El gos que llepa a la foscor”, del llibre Les millors cent una 
llegendes urbanes, CROW, LUCAS, Labutxaca, 2007. 

 
Explicació del projecte i dels rols: un programador web, dos          
escriptors i un il·lustrador. L’alumnat es pronuncia sobre el rol que           
li vindria més de gust desenvolupar. 

1.2. Elaboració, conjuntament amb l’alumnat, de criteris d’avaluació       
conjuntament amb l’alumnat. (elaboració d’una pauta      
d’interrogació que ajudi l’alumnat a guiar i avaluar el seu propi           
procés d’aprenentatge) Es farà a partir de les característiques que          
hagin sorgit amb l’activitat anterior. 
 
➔ Document autoavaluació del treball en grup adjunt. 
➔ Rúbrica de coavaluació del producte final adjunt.  
 

1.3. Activitats i productes de procés 
Activitat 1 
Els grups (creats pel professor) es troben i reparteixen rols. (5 
minuts) 
 
Els grups s’inspiren amb les dues pàgines web dels enllaços 
següents amb petites llegendes urbanes i històries reals que 
podrien donar-los idees.  
➔ Enllaç 1 
➔ Enllaç 2 

 
Activitat 2 
Pluja d’idees i petit resum de la llegenda urbana que es vol crear. 
Cada grup entrega la seva fitxa. 
➔ Fitxa de planificació de la llegenda 
 
Activitat 3 

 

http://www.adolescents.cat/noticia/29892/llegendes/urbanes/terrorifiques/son/reals/passat/veritat
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/llistes-top/cinc-llegendes-urbanes-catalanes/coleccio/1550/834672/
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Cada grup base exposarà la seva proposta per dur-la a debat           
amb la resta de grups. S’exposarà també la idea d’il·lustració que           
es vol fer. Les persones que hi intervinguin han de dir sempre            
primer una característica positiva i, si volen, poden afegir un          
aspecte que es pot millorar. 
 
Activitat 4 
Treball d’experts: 
Els escriptors treballen per parelles fent un primer esbós del text. 
Els il·lustradors fan un primer esbós de la il·lustració. Cal que per            
a la sessió següent portin el dibuix acabat per tal de poder-lo            
escanejar. 
Els programadors web s’uneixen per crear la pàgina general del          
grup classe. Al principi miraran un tutorial de com fer servir el            
programa MyDocumenta. 
 
Activitat 5 
Finalització de les tasques 
Els escriptors revisen el text amb l’ajuda dels il·lustradors i          
l’envien als programadors. 
Els programadors preparen la plana de MyDocumenta on anirà la          
llegenda urbana del seu grup. Finalment, envien l’enllaç de la          
plana acabada al programador web encarregat d’enllaçar totes les         
pàgines. 
 
Activitat 6 
Posada en comú: 
Cada grup llegeix la seva llegenda urbana i la mostra a la pàgina             
de MyDocumenta a la resta de companys. 
Els companys, per grups, coavaluen, a través d’una rúbrica, les          
llegendes urbanes de la resta de companys. 
Els grups s’autoavaluen a través de la rúbrica d’autoavaluació del          
grup. 
Valoració en gran grup del projecte a través de la dinàmica: “Què            
he après? Què ha funcionat? Què es pot millorar?” Per grups i            
amb notes adehesives o post-its han de respondre aquestes tres          
preguntes. Després s’aixequen, exposen allò que han escrit i ho          
enganxen a la pissarra a cadascun dels tres espais on estaran           
escrites les tres preguntes. 

 


