ARC- CIREL

Conte de Nadal

Objectius
•
•
•
•
•
•

Llegir la narració Conte de Nadal de Charles Dickens i propiciar el
pensament crític de l’alumnat a partir d’activitats diverses.
Desenvolupar en l’alumnat el gust estètic i la creativitat seguint el
model literari que Dickens empra a partir de la composició d’un conte
de Nadal.
Desenvolupar el sentit escènic, la creativitat plàstica i artística a partir
de la dramatització d’un fragment de l’obra.
Participar en situacions de comunicació per a l’elaboració de treballs
en grup.
Desenvolupar estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical
del text literari que hauran escrit.
Capacitar l’alumnat per conèixer i poder identificar els elements
característics del gènere narratiu i teatral.

Descripció de la proposta
L’alumnat de manera individual llegeix el Conte de Nadal de Charles Dickens.
Mentre el van llegint elaboren un diari de lectura a partir del qual es farà una
conversa dialògica amb tot el grup classe.
Per altra banda, després de la lectura, hauran d’elaborar un seguit
d’activitats que aniran des de la cerca i gestió de la informació fins a la
creació literària, individual, d’un conte de Nadal.
La proposta es completa amb una adaptació teatral, elaborada en grups de
quatre, d’algun fragment de l’obra. Aquesta adaptació inclou la creació d’una
petita escenografia i del vestuari. L’activitat també dóna la possibilitat de
dibuixar un còmic.
El material de l’alumnat es presenta en dos formats: un document de text i
una unitat d’un curs moodle.
Aspectes didàctics i metodològics
L’activitat es proposa per al primer cicle de l’ESO.
Es proposen dues activitats que apareixen de manera recurrent: l’ús d’un diari
de lectura mentre l’alumnat va llegint i la conversa dialògica entre tot el grup
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classe. Ambdues activitats tenen com a objectiu fomentar el pensament
crític, la reflexió i la interacció entre tot el grup classe.
Una altra activitat interessant és recollir totes les narracions que l’alumnat
haurà creat al voltant de la figura del protagonista. Aquest recull pot
esdevenir la felicitació de Nadal del grup, si l’activitat es fa pels voltants de
Nadal.
Com a complement a la lectura i a les activitats proposades es pot veure la
pellícula d’animació.
Documents adjunts
Material per a l’alumnat:
Diari de lectura
Conte de Nadal de Charles Dickens –Treball
Enigma
Orígens de la literatura
Conversa dialògica
Unitat de curs moodle. Descarrega a:
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=513

Material per al professorat:
Fitxa:
http://ca.wikilingue.com/es/A_Christmas_Carol_(pel%C2%B7l%C3%ADcula)
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=6YAOYs3ObzI
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