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Designing a T-shirt 
 
 

Objectius* 

  

 Observar el llenguatge, vocabulari i gramàtica dels missatges de les 
samarretes que portem. 

 Provocar la redacció d’un missatge curt, directe i comprensible. 

 Dissenyar una samarreta combinant elements escrits i plàstics. 

 Redactar una descripció sobre una peça de roba utilitzant vocabulari 
conegut i nou. 

 Utilitzar adjectius diversos per valorar les pròpies produccions. 

 Utilitzar el diccionari per buscar noves paraules (paper i on line). 

 Presentar la samarreta oralment als companys.  
 
Descripció de la proposta* 

Als nens i nenes els costa força les activitats en les quals hagin de pensar, 
planificar i escriure. Hi ha diferents motius pels quals consideren que escriure 
significa un esforç no sempre reeixit: l’ortografia, l’organització del text, la 
creativitat... La qüestió és: hi ha alguna manera per motivar i fer-los veure 
que escriure també pot ser interessant? Els agrada escriure sobre les seves 
coses, les seves rutines, esports, aficions, gustos... és important que les 
activitats que dissenyem per treballar la competència escrita, desenvolupin 
l’hàbit d’escriure i no intentem perseguir un contingut “espectacular”. 

En aquest petit projecte es proposa el disseny d’una samarreta amb un 
missatge i un dibuix com a “prompt” (provocació) per escriure una descripció 
d’una samarreta. Primer hauran d’observar el llenguatge dels missatges de les 
samarretes: curts, directes i comprensibles (no sempre correctes, però!). 
Després hauran de dibuixar, pintar i escriure un missatge. Finalment escriuran 
una descripció per presentar el seu disseny, de manera oral, davant la classe i 
fer una exposició (“wall display” o “catalogue”).  

Recursos emprats* 

Samarretes dels propis nens i nenes per observar el llenguatge. 
Silueta d’una samarreta buida en format pdf. 
Diccionaris en format paper o en línea com ara el traductor de Google o 
Apertium  que ofereixen traducció directa del català a l’anglès. També podem 
utilitzar wordreference.com per traduir del castellà a l’anglès. 
Issuu, eina 2.0 per publicar la producció final en el blog de l’escola o produir 
un àlbum amb totes les produccions. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 

http://translate.google.cat/
http://www.apertium.org/?id=translatetext
http://www.wordreference.com/
http://issuu.com/home
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Aquest petit projecte pot ser dut a terme en tres sessions i ens pot servir com 
a introducció d’altres temes com ara la roba i la moda, els sentiments o l’ús 
dels adjectius per fer valoracions. Podem deixar la proposta completament 
oberta per que escriguin el missatge que vulguin o acotar el tema: vacances, 
països, esports, “feelings”, ... 
És important que els alumnes tinguin un cert domini de l’ús dels diccionaris 
per tal d’evitar una dependència excessiva del mestre a l’hora d’elaborar els 
seus missatges i descripcions.  
Amb aquesta tasca es pot avaluar tant aspectes escrits com aspectes orals de 
la llengua, però donat que l’objectiu principal de la proposta és provocar la 
producció escrita, podem utilitzar una rúbrica i compartir amb els alumnes 
allò que avaluarem dels seus escrits: construcció de la frase o frases, 
correcció gramatical, vocabulari, idea i ortografia. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen de manera integrada dues competències lingüístiques bàsiques: 
l’escrita i la oral. També es treballa la competència d’aprendre a aprendre i 
d’autonomia personal tot utilitzant individualment el diccionari. Finalment 
també es treballa la competència artística i cultural si el grau d’exigència del 
disseny, el dibuix i la producció final així ho indica. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta és adequada per alumnes de Cicle Superior de primària, però és 
adaptable a alumnes de Secundària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquest material assegura el treball de les habilitats escrites de la llengua, de 
la descripció i de la producció oral davant de la classe.  
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 
 Full Din A-3 amb la silueta d’una samarreta: T-shirt buida.pdf. Al següent 
enllaç de Issuu hi trobareu exemples de samarretes treballades en un grup de 
cinquè de primàri “Our new T-shirts” 
- Material pel mestre: 
Rúbrica per l’avaluació escrita: Writing rubric for T-shirts.pdf adaptada de 
http://rubistar.4teachers.org/  
Al següent enllaç trobareu el procés, indicacions i suggeriments per portar a 
terme l’activitat: 
http://cockroachesladybugs.blogspot.com/2011/10/designing-t-shirt-as-prompt-for-writing.html  
 
Enric Calvet 

http://issuu.com/enriccalvet/docs/our_new_tshirts
http://rubistar.4teachers.org/
http://cockroachesladybugs.blogspot.com/2011/10/designing-t-shirt-as-prompt-for-writing.html

