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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

2n d'ESO 6 sesions 3r trimestre Curs 2016-2017 Antonio Luengo 

ÀREES/ MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 

Llengua Catalana i Literatura Fem un blog de llegendes urbanes! 

OBJECTIUS D'APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Llegir, comprendre i reconèixer les 
característiques de les llegendes urbanes 
(text narratiu). 

C1: 
Obtenir informació, interpretar i valorar el 
contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
acadèmics per comprendre’ls 
C2:  
Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el 
seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i 
morfosintàctics per comprendre’l. 
A1: 
Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per 
accedir a la informació i al coneixement, i per 
al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un 
mitjà per estructurar el pensament i 
comunicar-se amb els altres. 
 

1. Llegir i comprendre la llegenda 
urbana “El gos que llepa a la 
foscor”, del llibre Les millors cent 
una llegendes urbanes, CROW, 
LUCAS, La butxaca, 2007 a través 
d'una lectura compartida amb rols i 
reconèixer-ne les característiques 
estructurals i lingüístiques pròpies. 
 

Aplicar les característiques lingüístiques i 
estructurals de les llegendes urbanes (text 

C4:  
Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

2. Planificar, escriure i revisar una 
llegenda urbana aplicant les 
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narratiu) en l'escriptura i interpretació d'un 
text d'aquesta tipologia textual. 

comunicativa (receptor, 
intenció) i a partir de la generació d’idees i la 
seva organització. 
C5:  
Escriure textos de tipologia diversa i en 
diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística. 
C6:  
Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir 
cura de la seva presentació formal. 
C12: 
Escriure textos literaris per expressar realitats, 
ficcions i sentiments 
 
 

característiques d'aquesta tipologia 
textual. 
 
 
 

Comprendre i fer un resum argumental breu 
de relats orals. 

C7:  
Obtenir informació, interpretar i valorar textos 
orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i acadèmics, incloent-hi els 
elements prosòdics i no verbals. 
C11:  
Expressar, oralment o per escrit, opinions 
raonades sobre obres literàries, tot identificant 
gèneres, i interpretant i valorant els recursos 
literaris dels textos 

4. Escriure un resum breu exposant 
els trets argumentals essencials de 
relats orals.  

5. Escriure amb correcció ortogràfica i 
amb una expressió lingüística 
correcta els resums. 

Comunicar-se i publicar a través dels 
sistemes digitals de comunicació més 
habituals. 

Competència àmbit digital 7: 
Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per 

6. Crear i publicar arxius diversos en 
un blog (MyDocumenta o 
GoogleSites), i interrelacionar-los 
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 compartir informació 
Competència àmbit digital 8: 
Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball col·laboratiu. 
C11:  
Expressar, oralment o per escrit, opinions 
raonades sobre obres literàries, tot identificant 
gèneres, i interpretant i valorant els recursos 
literaris dels textos 

amb creacions dels altres 
companys. 
Publicar en l'espai del grup el text i 
la il·lustració, tot fent un espai 
coherent i atractiu que transmeti 
misteri. 

Utilitzar recursos tècnics i artístics de 
representació bàsics sobre formes 
elementals amb resultat d’un producte artístic 
coherent amb una intencionalitat 
predeterminada. 

Competència àmbit artístic 4: 
Interpretar i representar amb formes 
bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i 
en moviment 
 
Competència àmbit artístic 7: 
Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o 
transdisciplinaris tant personals com 
col·lectius. 

7. Utilitzar recursos tècnics i artístics 
bàsics amb resultat d'un producte 
artístic coherent amb la 
intencionalitat d'il·lustrar la llegenda 
urbana que han creat els experts 
escriptors. 

8. 

Realitzar totes les activitats avaluatives i 
pràctiques proposades pel professor i portar 
el material adient per treballar a l'aula. 

Competència àmbit de cultura i valors 1: 
Actuar amb autonomia en la presa de 
decisions i ser responsable dels propis actes. 
 

9. Apuntar els deures i organitzar-se 
les tasques per tal de portar-les, 
juntament amb el material, el dia 
indicat. 
Responsabilitzar-se de les tasques 
assignades a cada expert. 

Treballar cooperativament i amb el grup 
d'experts per tal d'assolir un objectiu comú. 

Competència àmbit de cultura i valors 6: 
Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats 
que comporta, especialment per a la solució 

10 Treballar cooperativament, 
dialogant a l'hora de prendre 
decisions per tal de crear el blog de 
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de conflictes interpersonals i per propiciar la 
cultura de la pau. 

llegendes urbanes. 

Respectar els treballs propis i aliens, i 
participar a la classe de manera adequada 
per valorar les produccions dels companys i 
companyes. 

A2:  
Implicar-se activament i reflexiva en 
interaccions orals amb una actitud dialogant i 
d’escolta 

11 Mostrar interès per la millora de 
l'expressió oral, escrita i audiovisual 
pròpia i aliena i respectar i valorar 
els treballs dels companys i 
companyes. 

CONTINGUTS ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA I DIMENSIÓ LITERÀRIA 

Comprensió de textos narratius (llegenda urbana) i 
reconeixement de les característiques lingüístiques i 
estructurals pròpies d'aquesta tipologia textual. 
Comprensió i elaboració de resums argumentals breus de 
relats orals. 
Lectura, comprensió i interpretació de la novel·la Nirvana 
valorant els elements literaris i argumentals que han 
promogut o no el seu gaudi i relacionar-la amb les pròpies 
vivències i/o les del seu entorn, així com amb d'altres 
productes culturals que coneguin. 

Fitxa definició llegenda urbana 
 
 
Resums lectures orals. 
 
Avaluació lectura de Nirvana. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

Planificació, escriptura i revisió d’una llegenda urbana 
aplicant les característiques d'aquesta tipologia textual. 
 

Fitxa de planificació llegenda urbana. 
 
Esborrany llegenda urbana i producte final. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ I CREACIÓ 

Procediments tècnics de representació, processos artístics i Il·lustració de la llegenda urbana. 
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tècniques de comunicació visual i  
audiovisual. 

La producció artística com a vehicle per a l’expressió i la 
comunicació d’emocions i idees. 

DIMENSIÓ ACTITUDINAL I PLURILINGÜE 

Lectura i escriptura sovintejades sobre temes diversos i en 
contextos diferents. 

Coavaluació dels productes dels companys i companyes. 

Formes de cortesia i respecte en les interaccions orals. 

DIMENSIÓ SOCIETAT I CULTURA 

Expressió raonada d’opinions, oralment i per escrit, emprant una 
terminologia correcta i adoptant una actitud oberta, de diàleg i 
respecte mutu. 

Coavaluació dels productes finals. 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu: documents, wikis, 
blogs, entorns virtuals d’aprenentatge, etc 
 

Blog de la llegenda urbana. 

Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo. 

DIMENSIÓ PERSONAL 

La presa de decisions: fases i conseqüències. 
 

Tasca de cada grup d'expert i rúbrica d'avaluació treball en equip. 

Drets i deures en l’àmbit escolar, familiar i social. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
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Els valors del diàleg: comprensió, exclusió de violència,  
cooperació, participació, sinceritat, escolta, igualtat  
de les veus, assertivitat, respecte, racionalitat. 
 

Rúbrica treball en equip. 

 
 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 
FASE DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS/ 

RECURSOS 
ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMP. 
hores 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACT. 
AVALUACIÓ 
(criteris) 

INICIAL 1. Presentació del projecte: 
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 les quals han arribat 
amb la resta de la classe. Es farà a 
través de la dinàmica del llapis al 
mig: 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 
definció. (3 minuts de discussió. 2 
minuts per decidir definició). 

Document “Què 
són les 
llegendes 
urbanes?” 
 
Rúbrica 

 
Treball cooperatiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
compartida 
 
 
 
 

1'5h  Fitxa de 
definició 
llegenda 
urbana 
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Es nomenarà un portaveu del grup 
que exposarà les conclusions a les 
quals han arribat amb la resta de la 
classe. (10 minuts) 

Gran grup 

 2. 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) 
 
Elaboració 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. 

“El gos que 
llepa a la 
foscor”, del 
llibre Les millors 
cent una 
llegendes 
urbanes, 
CROW, 
LUCAS, La 
butxaca, 2007. 
Document 
autoavaluació 
del treball en 
grup adjunt. 
 
Rúbrica de 
coavaluació del 
producte final 
adjunt 
 

Lectura 
compartida 
 
 
 
 
Gran grup 

   

DESEN
VOLUP
AMENT 

3. Creació de grups i planificació de l’escrit: 
Els grups (creats pel professor) es troben i 
reparteixen rols. (5 minuts) 
 

Fitxa de 
planificació de 
l’escrit. 
 

Treball cooperatiu 1,5  Fitxa de 
planificació 
 
Avaluació del 
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Els grups s’inspiren amb les dues planes 
web del Moodle amb petites llegendes 
urbanes i històries reals que podrien 
donar-los idees. 
 
Pluja d’idees i petit resum de la llegenda 
urbana que es vol crear. Cada grup 
entrega la seva fitxa. 

Planes web 
d’inspiració al 
Enllaç 1 
 
Enllaç 2 

funcionament 
del grup a final 
de la sessió. 

4. Cada grup base exposa 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. 

 Gran grup    

5. 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 següent sessió 
portin el dibuix acabat per 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 

Rúbrica Treball cooperatiu 
(experts) 

1h  Rúbrica del text 
 
Responsabilitat 
dels 
il·lustradors a 
acabar la 
il·lustració per 
tal que els 
companys 
puguin treballar 
en la següent 
sessió. 
 

 

http://www.adolescents.cat/noticies/etiqueta/llegendes+urbanes
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/llistes-top/cinc-llegendes-urbanes-catalanes/coleccio/1550/834672/
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el programa.  Avaluació del 
funcionament 
del grup a final 
de la sessió. 

4. Finalització de les tasques 
 
Els escriptors revisen el text amb l’ajuda 
dels il·lustradors. L’envien als 
programadors. 
 
Els programadors preparen el full on anirà 
la llegenda urbana del seu grup. 
 
Quan acaben hauran de fer unes activitats 
de repàs de l’apòstrof i la contracció. 

 Treball cooperatiu 1h  Responsabilitat 
en la finalització 
de les tasques 
pròpies. 
 
Avaluació del 
funcionament 
del grup a final 
de la sessió. 

SÍNTES
I 

5. Posada en comú: 
 
Cada grup llegeix la seva llegenda urbana 
mostrant-la a la plana 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 

Formularis de 
les rúbriques. 
 
 
 
 
 
 
Preguntes 
guiades per 
valorar el 
projecte. 

 1h.  Coavaluació del 
producte final 
per part dels 
companys. 
 
Avaluació del 
text per part del 
professorat. 
 
Avaluació del 
funcionament 
del grup a final 
de la sessió. 
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grups i amb 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. 

 

 


