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Descrivim una imatge 

 

 
 

Objectius  

 Redactar un text descriptiu sobre un lloc interessant per a l’alumnat per passar-hi uns dies 

de vacances. Incorporar-hi també una part d’argumentació per aconseguir convèncer o 

seduir el públic. 

 Estructurar el text correctament, utilitzar els recursos lingüístics (ús variat d’adjectius o 

construccions adjectives, connectors textuals, temps verbals, etc.) i el registre adequats a 

aquest tipus de text. 

 Afavorir un bon discurs oral a partir de treballar l’entonació, la veu, el ritme, la postura, la 

mirada i la preparació prèvia d’un esquema escrit d’allò que s’ha de dir. 

 

Descripció de la proposta  

Aquesta proposta consisteix a fer una exposició oral que es concreta en la descripció d’una 

imatge feta pels mateixos alumnes (un paisatge o d’un indret que per a ells és entranyable).  

Han de fer una descripció que capti l’atenció del públic, en aquest cas la resta dels alumnes. 

Finalment, han d’avaluar la feina feta pels seus companys. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

L’experiència vol treballar la llengua oral formal a l’hora de fer una exposició oral, així com el 

text descriptiu i una petita part d’argumentació. Per fer-ho s’ha proporcionat a l’alumnat 

informació i pautes sobre la comunicació verbal i no verbal.  

La durada aproximada d’aquesta activitat són 3 sessions, encara que en poden ser més.  

Estructuració de l’activitat: 

 1a sessió: el professor dóna dos fulls a l’alumnat. Un full on s’especifica l’objectiu i les 

pautes per poder escriure una descripció que ha d’incloure algun punt d’argumentació. 

També s’hi inclouen les pautes de l’oralitat, és a dir, els consells per fer l’exposició oral. El 

segon full consisteix en una pauta d’avaluació per avaluar l’exposició de la resta de 

companys.  Tant el primer document com el segon els llegim a l’aula perquè interioritzin la 

feina que han de fer. 

A casa haurien de redactar la descripció, preparar la targeta amb els conceptes claus de la 

seva exposició. Posteriorment, convindria treballar per parelles l’assaig de la seva exposició 

i comprovar que segueixen les pautes marcades pel professor. L’assaig és imprescindible 

per fer una bona exposició. 
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L’alumnat també ha de tenir en compte la importància d’estructurar bé la descripció 

(presentació del lloc, característiques més destacables i argumentació), fer una mínima 

memorització del text i utilitzar els recursos propis de la llengua oral formal en el seu 

discurs.  

Un recurs en cas de no poder treballar en equip seria poden enregistrar-se, en cas de tenir 

mòbil amb càmera, i revisar i millorar la pròpia exposició durant l’assaig a casa. 

 2a sessió i 3a sessió: exposició de l’alumnat acompanyada d’una imatge visualitzada a la 

pantalla de l’aula. Simultàniament, avaluació individual per part dels alumnes del company 

que fa l’exposició. 

 

Un cop fetes les exposicions i les avaluacions corresponents, en una altra sessió, el professor 

comparteix amb l’alumnat els resultats de les avaluacions que s’han fet a l’aula. Seria 

convenient, també, visionar les tres exposicions més ben valorades pel grup amb l’objectiu de 

reflexionar sobre quins aspectes podrien millorar de la seva exposició. 

 

Recursos emprats  

 Targeta per apuntar els conceptes claus de l’exposició 

 Projector per a l’aula 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Competència comunicativa 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de primer d’ESO 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Llengua catalana i Literatura, Tutoria. 

 

Documents adjunts 

Document per a l’alumnat 

 Document “Pautes de treball per a l’alumnat”  

 Pauta d’avaluació de la descripció oral 

Document per al professorat 

 Enregistrament de l’experiència: https://youtu.be/LlkTdrI5H-g  

 

Autoria 

Roser Miquel i Verdú, professora de llengua i literatura catalanes de l’Escola Ipsi (Barcelona). 
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