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My famous person

Objectius*
 
• Crear un personatge fictici amb l’eina web 2.0 “Face your manga”.
• Fer una descripció física del personatge creat.
• Redactar  les  característiques  principals  del  personatge  creat  (hobbies, 

professió...).
• Expressar oralment totes les característiques del personatge.
• Confeccionar un pòster inserint text, imatge i so de tota la informació del 

personatge creat.
• Publicar el treball creat al bloc del cicle.

Descripció de la proposta*
 
Aquesta proposta va sorgir a partir de treballar un text sobre un personatge 
famós  a la classe. Els/les alumnes van haver de crear un personatge famós 
amb ajut d’internet i desprès descriure tant la part física com els seus gustos i 
tot el que anaven veient que servia per conèixer al seu personatge.
Finalment el van publicar al seu bloc de cicle superior.

Recursos emprats*

PDI
Ordenador portàtil.
Micròfons.
Programari: processador de textos Word, Audacity.
Eines 2.0: Face your manga, Eduglogster, Bloc de cicle superior.

Aspectes didàctics i metodològics*

L’activitat es va fer individualment, però també es pot fer en parelles o petits 
grups.
Primer van completar el formulari sobre “my famous person” i van repassar 
com fer descripcions de persones amb activitats fetes amb el programa “hot 
potatoes” i amb diferents activitats penjades a internet.
Seguidament els/les alumnes van crear el seu propi personatge amb l’ajut de 
la pàgina “Faceyourmanga”. 
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http://faceyourmanga.com/
http://faceyourmanga.com/
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Un cop ja van tenir el  personatge i la descripció van passar a elaborar  el 
pòster  amb la  web “eduglogster” i  a  enregistrar  el  text  amb el  programa 
“audacity”. Finalment van penjar el pòster al seu bloc de cicle superior.
A l’hora d’avaluar-lo cada alumne va presentar el seu pòster als companys/es 
de classe i van comentar tots els aspectes positius i els que podríem millorar.
Crec que també es podria fer creant un superheroi (a partir de la pàgina: 
http://www.heromachine.com ) o descrivint un personatge real sense dir el 
nom i desprès intentar esbrinar de quin personatge es tracta.

Continguts, competències que es treballen de forma destacada
 
Aquesta activitat fomenta molt el treball de la competència del tractament 
de la informació i competència digital, ja que en tot moment s’han utilitzat 
els ordinadors, tant per treballar el text com el so i la imatge. A més a més 
treballa  la  competència  comunicativa  lingüística  i  audiovisual  i  la 
competència d’autonomia i iniciativa personal.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat va adreçada als alumnes de cicle superior.

Documents adjunts*

- Material per al professorat:
mp_criteris d’avaluació 

- Material de treball per a l’alumnat:
ma_formulari.doc 
ma_rúbrica.doc
http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/angles/voca

bulary/describing_people.htm

- Exemples de pòsters fets:

http://ceipflix56.edu.glogster.com/glog-3785-1705

http://ceipflix56.edu.glogster.com/laiusky-piquetona

http://ceipflix56.edu.glogster.com/irtaza-messi

-Tutorials sobre Eduglogster:
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http://ceipflix56.edu.glogster.com/irtaza-messi
http://ceipflix56.edu.glogster.com/laiusky-piquetona
http://ceipflix56.edu.glogster.com/glog-3785-1705
http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/angles/vocabulary/describing_people.htm
http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/angles/vocabulary/describing_people.htm
http://www.heromachine.com/
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http://blip.tv/herramientas-educativas-web-20-ignacio-martn-
jimnez/tutorial-sobre-eduglogster-ignacio-mart%C3%ADn-jim
%C3%A9nez-4506125

   http://www.youtube.com/watch?v=80NISdsoouE   
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