Orientacions metodològiques per a la dinamització de la seqüència d’activitats

Contextualització
Els alumnes de sisè estan vivint l’últim any a l’escola abans d’anar a
l’institut. Per tal de que tinguin un record emotiu dels seus companys,
cadascú escriu un text de caire autobiogràfic sobre els seus anys a l’escola,
on es presenten, recorden moments memorables i fan un balanç d’aquest
temps viscut. Aquest text serà publicat en un llibre de fotos que els pares de
sisè fan per als seus fills.
Gènere textual
Narració de caire autobiogràfic sobre els seus anys a l’escola.
Tasca final
Escriure un text de caire autobiogràfic que serà publicat en un àlbum
d’autobiografies il·lustrades de tot el grup de 6è de primària.
Projecció
Companys, famílies i comunitat educativa seran els destinataris d’aquests
textos.
Seqüència d’activitats
1.1.Presentació de la situació discursiva i de la tasca. Acords sobre què
cal fer, què cal aprendre i criteris de realització de la tasca. Activitat en gran
grup.
1.2.Activitats d’observació i manipulació del CN:
1.2.1. Observació d’un mateix text sense CN i amb CN, extreure’n
les diferències i valorar que el text amb CN ens aporta més
informació i permet expressar la subjectivitat de l’autor. Deducció
de que aquestes paraules s’anomenen CN i poden adoptar
diferents formes. Activitat en gran grup.
Document text adjunt.
https://docs.google.com/presentation/d/1J37PpW5RxtzUedSByYDfJSFxqLBhqFGi2caFZy-H60/edit?usp=sharing

1.2.2. Classificació dels CN trobats en el text. Classificació inicial
en petit grup i posada en comú en gran grup.
Document text adjunt.
https://docs.google.com/document/d/1HIKwcVL7QJ2zBF1TwR9GPrsKl
DaGqxJZuA17s3tEyzc/edit?usp=sharing
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1.2.3. Complementació de noms relacionats amb l’escola amb les
diferents formes bàsiques que pot prendre el CN, per tal de crear
uns repertoris lingüístics que es puguin recuperar durant el procés
d’escriptura. Complementació inicial en petit grup i posada en
comú en gran grup.
Document text adjunt.
https://docs.google.com/document/d/1vfOPa6GvpafvM4xbgaNNdjPGM
HIKhJTGF8dy44ETNkM/edit?usp=sharing

1.3.Activitats de producció del text:
1.3.1.Elaboració de criteris per revisar els propis textos
conjuntament amb l’alumnat.
Document text adjunt.
https://docs.google.com/document/d/1S9Qtfcq4i_iSd_fWkTRkQpDtfplnI
0_j03uoLf8Om8c/edit?usp=sharing

1.3.2.Anàlisi del text inicial per decidir el contingut dels diferents
paràgrafs del text i pluja d’idees sobre aquests continguts en gran
grup.
1.3.3.Planificació i escriptura individual del text.
Document text adjunt.
https://docs.google.com/document/d/1jVOzIEk3L2QMQjbOzRV18yCAr7
8O89t5fGx70WYwlAE/edit?usp=sharing

1.3.4.Anàlisi i revisió en parelles del seu propi text i del company
a partir de la graella de revisió creada a l’activitat 1.3.1. Revisió
final per part de la mestra.
1.3.5.Escriptura final del text i publicació.
1.4.Activitats de reflexió final:
1.4.1.Elaboració sobre la pròpia teoria del CN en gran grup.
1.4.2.Avaluació i reflexió final en gran grup: Conscienciació del
procés seguit i de les estratègies emprades.

