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The OLOA Project: On Line and On Air 
 

 

Objectius 

  
 Elaborar una breu notícia i/o entrevista d’actualitat en anglès seguint el 

model proposat i reflexionar sobre el funcionament de la llengua prenent-
la com a objecte d’observació i anàlisi amb la finalitat de crear un butlletí 
de notícies.  

 Integrar la ràdio com a instrument comunicatiu usant les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació de manera responsable, autònoma, 
crítica i creativa. 

 Expressar-se i interactuar oralment en llengua anglesa en les diverses 
situacions de comunicació intentant utilizar una adequada pronúncia, 
ritme i entonació, adoptant una actitud respectuosa i amb un cert nivell 
d’autonomia. 

 Buscar i seleccionar informació a la xarxa i transformar-la en coneixement 
usant habilitats relacionades amb el raonament per poder analitzar-la, 
sintetizar-la, planificar-la i reelaborar-la per crear la pròpia notícia. 

 Gestionar i controlar les pròpies capacitats i coneixements acceptant  la 

reflexió i l’error com a part necessària del propi aprenentatge adoptant 
una actitud receptiva, respetuosa, de confiança i cooperació. 

 
Descripció de la proposta 

  
The OLOA Project és una seqüència didàctica dissenyada en format webquest 
de llarga durada. La tasca final és l’elaboració d’un butlletí pregravat de 
notícies en anglès en format radiofònic. El projecte guia l’alumnat en la 
producció de notícies pregravades en anglès elaborades a partir de la 
transferència de coneixements adquirits, fomentant l’autoavaluació i la 
reflexió com a eines de gestió del propi aprenentatge.  
 
Recursos emprats i documents adjunts 

 
Tots els recursos emprats i els documents estan seqüenciats a l’adreça 
http://www.xtec.es/~mgrane/webquests/OLOA/home.htm. El procés de la 
webquest, on s’hi desenvolupen la majoria de les activitats, s’ha dividit en 
quatre blocs (Steps) respectant els processos mentals que intervenen en 
cadascun dels moments de l’aprenentatge. Hi ha recursos interactius inserits 
a la proposta i documents específics en format rtf, la qual cosa permet 
baixar-los tant en word com en openoffice.  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
The OLOA Project s’ha dissenyat en format webquest per a L2, la qual cosa 
implica la sistematització d’eines específiques de suport per a l’aprenentatge 

http://www.xtec.es/~mgrane/webquests/OLOA/home.htm
http://www.xtec.es/~mgrane/webquests/OLOA/home.htm
http://www.xtec.es/~mgrane/webquests/OLOA/home.htm
http://www.xtec.cat/~mgrane/webquests/OLOA/process.htm
http://www.xtec.cat/~mgrane/webquests/OLOA/home.htm
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de la llengua anglesa. És per això que s’hi inclouen diversos enllaços per 
poder reforçar i/o ampliar en funció de les necessitats específiques de cada 
grup d’alumnes. En destaquem els següents suports:  Basic Radio Glossary, 
Icons, Reference Links i l’apartat Useful Language.   
Es pot fer com a assignatura optativa o es pot treballar a l’aula en hores de 
desdoblament. Recomanem inserir la proposta en un entorn d’aprenentatge 
adient.  
Cal també tenir en compte totes aquelles característiques inherents al treball 
basat en webquests. Cal, per exemple, que l’alumnat disposi de tota la 
informació necessària per elaborar el projecte abans de començar, 

especialment pel que fa a l’apartat de l’avaluació (rúbrica avaluativa, 
instruments que s’utilitzaran, importància de la reflexió i autoavaluació).  
La metodologia webquest s’ha reforçat amb la integració d’eines web 2.0. Els 
estudiants fan un bloc d’equip, es graven i n’editen el so, pujen audio i 
documents al bloc i poden elaborar un mapa conceptual. Les eines  
proposades es poden substituir per d’altres que el professorat trobi més 
adients, sempre que s’utilitzin per aconseguir els objectius establerts. Podeu 
accedir a la guia didàctica de la proposta en format breu a la secció per al 
professorat de la webquest (en anglès) o a la versió íntegra de la guia clicant 
aquí (en castellà).  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Els continguts treballats parteixen dels establerts al currículum de 4t d’ESO. 
Aquests s’han relacionat amb els criteris d’avaluació per permetre l’alumnat 
interiorizar una visió del coneixement competencial, significativa i més 
propera a la realitat que els envolta. Així es treballen de manera integrada les 
següents competències: comunicativa lingüística i audiovisual,  tractament de 
la informació i competència digital, aprendre a aprendre, autonomia i 
iniciativa personal. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta està dirigida a alumnat de llengua anglesa de quart curs d’ESO, és 
a dir, estudiants que es mouen al llindar del nivell A2 del Marc Europeu Comú 
de Referència. Els equips de treball estan formats per quatre alumnes i poden 
escollir entre quatre rols diferents: editor/presentador, redactor de notícies 
locals, internacionals i culturals i/o esportives.  
 
Relacions amb l’entorn 

 
El butlletí de notícies en anglès que ha d’elaborar l’alumnat es fa públic en un 
bloc d’equip i això permet obrir la tasca final al món exterior. Hi ha la 
possibilitat de participar en alguns dels projectes de ràdio que es porten a 

terme en diferents parts del territori. Es poden consultar propostes 
específiques a Xtec Media. 
 

http://www.xtec.cat/~mgrane/webquests/OLOA/basicradioglossary.htm
http://www.xtec.cat/~mgrane/webquests/OLOA/icons.htm
http://www.xtec.cat/~mgrane/webquests/OLOA/referencelinks.htm
http://www.xtec.cat/~mgrane/webquests/OLOA/usefullanguage.htm
http://www.xtec.cat/~mgrane/webquests/OLOA/teacher.htm
http://www.xtec.cat/~mgrane/webquests/OLOA/teacher.htm
https://docs.google.com/file/d/0BxcXkIrMI1jGZWMyZDI2NzktMDRhNy00NmY0LTlhOGMtYWU5ZGZmZmIwM2Mx/edit
https://docs.google.com/open?id=0BxcXkIrMI1jGN2EzOTNlZjQtZDg3Mi00MDFiLTk4MDgtNGU3ZjU3MTg4MGQw
https://docs.google.com/open?id=0BxcXkIrMI1jGN2EzOTNlZjQtZDg3Mi00MDFiLTk4MDgtNGU3ZjU3MTg4MGQw
http://www.xtec.cat/web/recursos/media/radio

