
Orientacions metodològiques per a la dinamització de l’activitat a l’aula 
 

 

Contextualització: 

Després de treballar amb l’alumnat sobre els éssers sobrenaturals de cada cultura, 

observar les similituds dels ésser fantàstics i creences de cultures molt llunyanes, els 

alumnes hauran de crear el seu propi monstre: inventar la seva història i escriure un 

relat sobre les seves experiències.  

 

Gènere textual: 

Narració 

 

Tasca final: 

Crear un “monstre”, dotar-lo de passat, d’història i de context, i a partir d’aquí escriure 

un microrelat que expliqui les seves accions. 

 

Projecció: 

Els alumnes participaran amb aquesta narració en el concurs literari de Sant Jordi, i es 

prepararà una exposició dels monstres creats pels alumnes. La finalitat és fer veure els 

seus companys com aquests éssers fantàstics, així com la imaginació, poden cobrar 

vida en la literatura. 

 

Seqüència d’activitats 

Es fa una pluja de idees sobre els éssers fantàstics de cada cultura. Com són? Qui els 

hi va explicar la seva història?  A partir d’aquí, els alumnes entraran en el món de la 

fantasia i aprendran les històries d’ éssers fantàstics de diferents cultures: Medusa, 

Pegaso, els Jings, Slenderman, Sand man, l’Home del sac, etc.  Amb l’excusa d’aquests 

exemples, s’explicaran els elements de la narració: arguments, punt de vista, 

personatges, temps, espai i diàlegs; a més a més de les figures literàries,  els usos 

verbals i els connectors necessaris en tota narració. 

El procés de treball lingüístic és el següent: 
 

1.Les activitats s’inicien sempre amb l’anàlisi d’un text. 

 

2.S’orienta l’observació i la reflexió mitjançant preguntes que depenen de l’objectiu de 

l’activitat: Quina estructura té el text? Quins són els seus personatges? Com 

s’insereixen aquests personatges en el text?  Quin tipus de paraules utilitzen per a 

cohesionar el text? Què expressen aquestes paraules? Com són?  Amb que 

concorden? Com es desenvolupa l’acció narrativa al text? 
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3.Elaboració de conclusions. 

 

4.Finalment, posem “noms” a allò que hem observat fent servir la terminologia 

específica de l’estudi de la llengua: concordança, verbs, estructura, subjectivitat, 

objectivitat, tipologia textual, argument, connectors i figures retòriques. És a dir, la 

proposta inverteix el model d’aula tradicional, reproduït en els  llibres de text que va 

de la introducció teòrica i normativa als exemples i a l’exercitació, per un model que 

va de la pràctica a la teoria. 

 
Mostra d’activitat 
Exemple de seqüenciació a l’aula Activitat final 

 

1. A l’activitat final, els alumnes ja s’han endinsat en el món de la narració. Es 

tracta doncs de crear el que serà el personatge protagonista de la nostra 

història.  

Mitjançant materials com revistes, pintures, i si es necessita, fang o d’altres 

materials.  Crearan el seu propi monstre i el dotaran d’una història i d’uns 

poders. S’explicarà on viu aquest personatge, Què fa? Quins superpoders té? I 

quins hàbits? Quina és la seva història i com va arribar a ser com és. 

 

2. Els alumnes creen una narració sobre aquest personatge. 

 

3. Es fa servir la  pauta autoavaluativa per millorar la seva creació, i es comparteix 

amb els companys. 

 

4. Es fa una exposició  d’ aquesta figura creada juntament amb la seva història i la 

narració. 

 

 

Document autoavaluació adjunt. 

 

 


