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

_______________________________________________________________

Contextualització:  

Unes setmanes abans de la realització de les proves de Competències Bàsiques de 4t
d’ESO, hem de preparar els alumnes per a l’examen i la part de l’expressió escrita
acostuma a ser  de les més fluixes.  Així  doncs durant  dues setmanes,   6 classes,
prendrem consciència de la part escrita, de la seva estructura, dels mots que un pot
emprar...  amb  tot  el  que  voldrem  és  millorar  els  escrits  de  l’alumnat  que  puguin
realitzar al llarg de tot el curs a l’assignatura d’anglès o a altres assignatures.

Gènere textual
Diferents gèneres textuals: text instructiu, text descriptiu (retrat, paisatge), textos 
quotidians (la carta /e-mail )i el text narratiu.

Tasca final: 
Realització d’un simulacre d’examen de competències bàsiques, la nota del qual ens
servirà com a nota d’expressió escrita per a l’avaluació. 

Projecció:
Al llarg de les 6 sessions farem fotografies per tal de publicar a la pàgina web de
l’institut allò que hem estat realitzant al llarg de les sis classes.
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Seqüència d’activitats

Sessió 1: L’adjectiu

Els alumnes seuen al seu lloc i sobre la taula només tenen un bolígraf i retoladors. Els
guiem per a fer la concentració/relaxació (a la pissarra prèviament haurem escrit  1
minut de relaxació dins un ull iogui). Un cop acabada la relaxació els informem del que
farem al llarg de les properes dues setmana i a través d’una rúbrica els explicarem de
com se’ls avaluarà. 

Els demanem que en silenci posin les taules i cadires en forma d’U i que les dues
properes sessions també voldrem les taules de la classe en aquesta posició.  

Escrivim adjectius dins de l’ull iogui a la pissarra i després de fer la relaxació i alguna
rotacions d’articulacions (turmells, canells... ) fem una última respiració i ens preparem
per  caminar  sense fer  soroll,  sense tocar-nos i  sense parlar  per la  classe,  mentre
pensem en adjectius, però no en adjectius habituals. Per ajudar-los, a la pissarra els
projectarem una sèrie d’adjectius  que hauran de memoritzar  mentre passegen per
l’aula i no es poden aturar davant la pissarra.

Mentre caminen el professor deixa mig full sobre cadascuna de les taules. Sona una
alarma/campaneta que indica que ja poden seure. Individualment, sobre el paper han
d’escriure el màxim d’adjectius que recorden. No és un examen, per tant només volem
que  escriguin  els  que  recordin.  Després,  en  grups  de  4  alumnes  han  d’escollir  5
adjectius, que escriuran en un “ull iogui” i ens explicaran perquè han escollit aquests 5
adjectius.  Mentre ells  van negociant,  el  professor penja un mural  a l’aula  on anirà
enganxant diàriament les diferents activitats que es realitzen. El grup que acabi abans
dibuixarà un ull iogui on posi adjectius.

Posem en comú tots els adjectius i enganxem els fulls que han elaborat al mural.
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Sessió 2: Ens connectem

A la pissarra escrivim en un ull iogui “relax”). Posició de l’aula en forma d’U, sense fer 
soroll i sobre la taula la llibreta, un bolígraf i un retolar.

Fem uns minuts de relaxació on els  demanem que recordin el  que vam fer  el  dia
anterior a l’aula. Un cop acabada la relaxació els demanem que posin la llibreta de
manera horitzontal, posin com a títol Redacció / Writing i en una columna a l’esquerra
de la llibreta escriguin els adjectius que recordin de la classe anterior.

Mentrestant escrivim connectors dins l’ull iogui a la pissarra i els deixem una cartolina
de colors cap per avall sobre la seva taula i els demanem que no ho toquin. Quan han
acabat posem en comú els adjectius que recorden i si es creu necessari poden ampliar
el seu llistat amb el que diuen els companys.

Un  cop  fet  el  resum  de  la  classe  anterior,  posem  en  context  la  segona  sessió
preguntant el tema que tractarem i en veu alta que diguin quins connectors recorden.
que recordin. Es posaran drets i caminaran, però aquesta vegada amb la cartolina a la
mà, mostrant  el  connector  que porten i  aniran dient  el  connector dels  papers dels
nostres companys. (cada cartolina conté un connector i segons el tipus de connector la
cartolina  serà  d’un  color  o  d’un  altre).  Van  passejant  sense  fer  soroll,  sense
empentes... només dient el nom del paperet dels companys que es creuen.

Sona una alarma, campaneta... i els demanem que es posin en grups segons el color
de la tarja.  Després d’haver llegit  els mots del grup han de decidir  a quin grup de
connectors pertany. Els grups estaran escrits a la pissarra. Un cop ho encerten, a sota
escriuran els connectors que tenen i si en saben algun altre el podran escriure. 

Un cop estan tots escrits seuen i ho copien a la llibreta, al costat dels adjectius. Ja
tenim dos ingredients per fer una bona redacció. Per a finalitzar l’activitat els demanem
que  amb  un  florescent  marquin  4  connectors  nous  que  a  partir  d’ara  intentaran
introduir a les seves redaccions.

Farem  una  fotografia  de  la  pissarra  amb  tots  els  connectors  i  un  cop  impresa
l’enganxarem al mural. 
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Sessió 3: “I si...”, els condicionals.

Aquesta  serà  l’última  sessió  amb  les  taules  en  forma  d’U.  Abans  de  començar
demanarem als alumnes que tinguin la llibreta i un bolígraf sobre la taula. 

Els  guiarem  en  la  relaxació  i  al  final  d’aquesta,  encara  amb  els  ulls  tancats  els
posarem un post-it al front. Cada post-it conté una paraula, que no pot ser llegida per
qui la porta. Com a les dues classes anteriors, passejaran per l’aula i diran la paraula
que llegeixen del front dels companys. Al cap d’una estona, els diem que s’agrupin per
colors i  cada color ha de formar una frase amb totes les paraules. L’escriuen a la
pissarra i deduïm quin tipus d’oració és i la seva construcció.

Enganxem els  post-its al mural (amb ajuda de cinta adhesiva) i copiem les oracions
condicionals i la seva estructura a la llibreta. .  

La  segona  part  de  l’activitat  és  formar  en  parelles  oracions  condicionals  a  través
d’unes fitxes.

Mentre els alumnes treballen,  a la pissarra el professor escriurà els següents inicis
d’oracions per tal que en parelles construeixin oracions. 

Aquestes són algunes idees tan per català com per anglès.

Si fos un animal... / If I was an animal,...

Si fos un llibre... / If I was a book,...

Si fos una fruita .../ If I was a fruit,...

Si fos un adjectiu... / If I was an adjective,...

Si fos.../ If I was....

Si fos.../ If I was....

                           



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

_______________________________________________________________

Sessió 4: El text descriptiu

En aquesta 4a sessió la disposició de l’aula serà en taules de dos. Sobre la taula,
abans de començar les activitats de relaxació i concentració l’alumne ha de tenir un
bolígraf i un llapis. 

                          

Comencem fent que tots recordem tot el que hem anat fent en els darreres dies ja que
ens serà útil per aquesta 4a classe. Després de la relaxació els alumnes es faran un
massatge a  les  mans,  orelles,  boca,  espatlles...  ja  que  en aquesta  sessió  hauran
d’escoltar, dibuixar i escriure.

Sobre la taula els repartirem un full blanc. En una banda han de dibuixar alguna cosa,
la seva habitació, una persona, diversos objectes... el que vulguin, però han de fer-ho
en un temps màxim (per exemple 10 min). Només poden utilitzar una cara del foli.  El
que dibuixin no pot ser vist pel seu companys i per això els alumnes seuran esquena
contra esquena. Quan hagin acabat de dibuixar, un explicarà el seu dibuix a l’altre.
Aquest haurà de dibuixar tot allò que li digui el company a l’altra cara del foli. El que
segueix les instruccions ha de seguir les seves indicacions de manera acurada, pot fer
preguntes,  però  mai  girar-se,  ni  rebre  informació  a  través  de  gestos.  Per  això  ha
d’emprar connectors d’adició, distribució, exemplificatius..., preposicions, adjectius... i
fins i tot podem fer ús de comparacions.

Quan van acabant, van comprovant els dibuixos, els deixem que ho comentin, vegin i
després hauran d’escriure el dibuix del company.
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Sessió 5: El text instructiu

Asseguts ens parelles farem uns minuts de relaxació.

Després  d’una  bona  relaxació  i  alguns  estiraments  preguntarem  què  és  un  text
instructiu,  els  demanarem  que  donin  alguns  exemples  d’on  podem  trobar  textos
instructius  i  els  preguntarem què  caracteritza  aquesta  tipologia  textual  de  la  resta
d’escrits.

A continuació, lliurarem dos fulls blancs i unes fitxes a cadascuna de les parelles (cada
grup ha de tenir les mateixes fitxes). Amb aquestes fitxes cada parella ha de construir
algun objecte, alguna figura amb totes les fitxes i aquest cop ho faran com a parella i
cap altre grup els pot veure. Un cop han decidit la seva construcció, han d’escriure
detalladament les instruccions de com construir aquesta figura. Com si fos un moble
d’Ikea.

Un cop estiguin, els demanarem que comprovin i construeixin les seves estructures. A
mida que van acabant, anem intercanviant instruccions, per tal que altres grups puguin
construir les diferents creacions.
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Sessió 6: Ens examinem

En aquesta última sessió els alumnes en silenci posen les aules en posició d’examen i
sobre les taules només voldrem un bolígraf i el corrector. 

Abans de l’examen els guiarem en la relaxació i els recordem tot el que hem fet al llarg
de les 5 sessions anteriors. Podem acabar amb un massatge a les mans.

A continuació repartirem mig full i demanarem que els alumnes agafin aire i al deixar-lo
facin la figura d’un cargol/  espiral  sobre el paper. Cada cop la respiració serà més
profunda i per tan l’espiral serà més llarga. 

Després se’ls lliurarà l’examen on tornaran a veure la graella on se’ls informa de com
se’ls avaluarà. 

Un cop acaben l’examen, els que ho fan abans, se’ls demana que en un altre mig full
valorin el que s’ha fet al llarg de tots els dies. 

                                                                  

   


