
WebQuesta: Som com un llibre obert

Objectius 

• Saber distingir i ampliar els usos de les expressions quotidianes, conèixer els orígens
de les frases fetes i aprendre a utilitzar estratègies per usar diccionaris diversos.

• Reconèixer el sentit literal i el sentit figurat de les frases i reflexionar sobre el seu ús
en contextos escrits i orals de diverses tipologies. 

• Ser capaços de fer una exposició oral formal utilitzant el format de booktrailer o mural
digital davant altres alumnes del centre o d'altres centres de primària.

• Millorar la comprensió lectora a partir de diferents estratègies de lectura.

• Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses per saber se-
leccionar, organitzar i interpretar la informació amb un sentit crític.

Descripció de la proposta 
Aquesta proposta consisteix en la realització de diverses activitats lingüístiques que pretenen
donar a conèixer, ampliar i enriquir el repertori de frases fetes de l’alumnat a partir d’una
sèrie d’activitats que es plantegen a la webquesta. En les  diverses  activitats  s’estudia el
registre  col·loquial  de  les  expressions  aplicat  a  contextos  comunicatius  reals  (premsa  i
situacions orals) i també en el llenguatge audiovisual. El marc és un google sites que presenta
unes feines inicials i finals per treballar en grup i uns itineraris individuals per reflexionar
sobre diferents frases fetes.
Les activitats proposades s’han creat en el Centre de Recursos del Prat i es dinamitzen amb
l’acompanyament  d’uns  cartells  sobre  frases  fetes  del  Consorci  per  a  la  Normalització
Lingüística (campanya de d’abril de 2014). El CRP fa préstec d’aquests cartells dins la maleta
pedagògica JOCS DE LLENGUA per tal que, opcionalment, es puguin exposar a l’aula o a la
biblioteca mentre es realitzen les activitats de la webquesta. 
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Aspectes didàctics i metodològics 
L’alumnat reflexionarà sobre l’ús de les frases fetes en un entorn de WebQuesta com  a eina
dinamitzadora de recerca i estudi. 

Hi ha tres fases en la realització de les activitats:

1. Fase de sensibilització. Cada alumne escull una tarja i en cerca el seu significat; a més a
més es prepara una activitat amb mímica per tal que la resta de companys endevini la fra-
se que ha escollit. Un cop han fet tots aquest exercici individual es fa una activitat grupal
en la qual, juntament amb el professorat, es comenten les frases que s’han treballat a
l’aula.

2. Fase d’aprofundiment. L’alumnat ha d’escollir el seu itinerari. Per establir-lo han d’esco-
llir una activitat de color lila, una de color taronja i una de color blau. Aquest itinerari es
farà en hores de classe i tindrà una durada d’una o dues sessions per unitat. El grau de di-
ficultat de les activitats és divers i els textos escollits pretenen iniciar l’alumnat en la lec-
tura i comprensió crítica de fragments que els situen en el món en què vivim. Les dites o
frases fetes que tenen tarja lila estan pensades per a l’alumnat que necessita més temps
per resoldre exercicis o que requereix un guiatge específic.

3. Fase final de divulgació de l’experiència. Aquesta es farà a partir d’un booktrailer o d’un
mural digital (activitat “Posa fil a l’agulla”).

El professorat avaluarà la manera de treballar en grup de l’alumnat i la presentació de les
tres unitats de treball individual. 

El booktrailer o el mural final haurà de tenir una projecció dins del centre: es pot presentar a
l’alumnat de sisè de primària o de primer si la web l’han realitzada alumnes de segon d’ESO o
bé es pot presentar a la biblioteca en sessions per a tota la comunitat en el marc de portes
obertes o de Sant Jordi. S’avaluarà la capacitat de l’alumnat d’aplicar les frases fetes en con-
textos sorprenents i significatius amb un llenguatge actual que provingui de la reflexió i ade-
quació dels treballs previs al producte final.

Recursos emprats 
• Cartells del Consorci per a la Normalització Lingüística (abril 2014) sobre frases fetes 

dins la maleta pedagògica Jocs de llengua:
http://blocs.xtec.cat/sebaixllobregat4/recursos/maletes-pedagogiques/

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
• Identificació dels camps lèxics i semàntics que apareixen en els missatges i augment

dels coneixements i domini del lèxic nou, dels mecanismes de formació de paraules i
de frases fetes i refranys.
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• Identificació del registre col·loquials, reconeixement de la interacció emissor-receptor
i el paper que juga el llenguatge no verbal en la conversa.

• Identificació i coneixement de les característiques dels discursos expositius, instructius
i argumentatius, parant especial atenció a l’expressió de causa i conseqüència.

• Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de textos, diccionaris
electrònics, correctors.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Les activitats s’adrecen a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO com a material de suport a la classe de
llengua.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Aquesta activitat de llengua catalana participa dels llenguatges audiovisuals en el seu estudi
de la comunicació no verbal i fomenta la reflexió crítica entre l’alumnat.

Documents adjunts
Adreça web de l’activitat:

• https://sites.google.com/a/xtec.cat/som-com-un-llibre-obert/

Autoria
Susanna Rafart  (Centre  de  Recursos  Pedagògics  del  Prat  de  Llobregat)  i  Víctor  Sandoval,
alumne de Pedagogia en pràctiques al CRP.
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