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Un volcà ens ajuda a treballar competències en la classe de llengua 
 

 
 
Objectius (*) 

 
• Llegir i observar informació audiovisual i escrita per contextualitzar un 

fet real. 
• Estimular i dinamitzar l’observació de dades, la comprensió, la 

investigació, la recerca a Internet, diverses formes d’escriptura i 
negociació i consens oral de significats. 

• Fomentar la curiositat i l'interès per la resolució de problemes i la 
recerca i aplicació de pensament estratègic. 

• Ús d’estratègies i materials de treball, instruments i eines digitals 
lligades al plantejament de l’escola 2.0. 

 
Descripció de la proposta* 

  
Les tasques tenen com a nucli aglutinador una de les majors catàstrofes reals 
succeïdes fins ara: una erupció volcànica d’enormes proporcions que va tenir 
lloc a finals del segle XIX, després de la qual va sorgir una nova illa, Anak 
Krakatau (Indonèsia). Es pretén abastar múltiples aspectes teòrics i pràctics 
competencials, especialment de la competència comunicativa, integrant 
altres àrees curriculars en el projecte de llengua per mostrar la importància 
de contextualitzar prèviament un tema, utilitzar fonts variades, recursos, 
eines i organització de tasques (individual, grupal, col·lectiva) i així 
comprendre un fet i poder explicar-lo. La informació obtinguda es transferirà 
a la creació de diversos tipus de textos i a la resolució d’un problema o 
curiositat científica que caldrà explicar. També és destacable subratllar la 
possibilitat de relació amb fets de la més recent actualitat. 
 
Recursos emprats (*) 

 
Es visualitzen i es proposen documents audiovisuals o enllaços de consulta 
escrita de fàcil accés a la xarxa. Es proporcionen, també, instruments per a la 
recollida de dades, lectures de contrast i comparació i pautes per a la 
realització i resolució de les tasques proposades. 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
La primera fase és de contextualització i motivació de l'aprenentatge. Es 
parteix de la visualització d’uns petits reportatges audiovisuals a la xarxa, 
després de la qual es realitza una posada en comú oral i col·lectiva. La fase 
d’investigació dirigida té com a centre la recerca i obtenció d’informació 
rellevant. Després, es transfereix a una proposta de treball de caràcter 
lingüístic i literari en què l’alumnat s’ha de situar en la perspectiva d’un 
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personatge que viu en primera persona la catàstrofe i que narra la seva 
experiència en un relat de ficció literària. Finalment, els encaminarem a la 
resolució d’un problema de caràcter científic i a la redacció d’un tipus de text 
expositiu, l’informe: l’aparició d'una nova illa enmig de l’oceà, i amb l’ajuda 
d’un gràfic de dades reals d’un repoblament animal d’aquesta illa realitzat 
des de 1880 a 1940, permetrà comprovar i verificar una hipòtesi amb 
raonaments, justificacions i perquès. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Intentem que l’alumne percebi que per aprendre de manera més eficaç ha de 
parlar, escoltar, llegir i escriure; que les quatre habilitats es necessiten i es 
connecten entre si com operacions interdependents. La transferència i la 
funcionalitat d’aprenentatges s’ha de reflectir també en la realització 
intermèdia i final de manipulació i maneig de dues tipologies textuals: la 
narrativa i l’expositivo-explicativa. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La seqüència s’ha experimentat a tercer d'ESO. La versatilitat dels materials 
proposats permet també adaptacions, tant per la vessant d’altes capacitats o 
d’alumnat que desitgi ampliar i saber més, com de realització dels aspectes 
més bàsics. Els materials i propostes d'activitats, que estan molt pautades, 
permeten adaptabilitat per part del professorat a l’hora d’aplicar la proposta. 
  
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...   

 
Malgrat l’enfocament des de l’assignatura de Llengua i Literatura catalana, 
els materials es relacionen amb altres àrees curriculars, especialment amb 
Ciències Experimentals, Geografia i Matemàtiques. 
 
Documents adjunts (*) 

 
- Material per al professorat: 
mp_pla_treball 
mp_objectius_activitat 
mp_com_interactuar 
an_comp.comunicativa 
 
- Material de treball per a l’alumnat : 
ma_text_expositiu 
ma_treball_literari 
 
 


