
  
 

 

 

 

 

 

 

 

“Unitat Didàctica de Llengua i Literatura 

Catalana” 

 

 

 

 

 Anna Figueras 

Maria Martínez 

Laura Partal 

Eva Puig 

Estratègies d’aprenentatge 

Carles Monereo 

7 de Febrer de 2011 



 
 

 
 
 
 
 
 

      
PROJECTE CUB_UAB 

 

     
 
 

GUIA DOCENT : APLICATIU 
 



                                                                                             

 2 

 
 
1. Dades Generals (IES Cubelles) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURS ACADÈMIC 
 

2010-11 

Nivell Educatiu 
 

3r ESO 

Departament 
 

Català 

Nom de l’assignatura 
 

Llengua i literatura catalana 

Grup Classe 
 

 

Professor/a 
 

Míriam Sadurní Huguet 

Correu electrònic 
 

Msadurn7@xtec.cat 

Telèfon de contacte 
 

 

Tema Unitat Didàctica (UD) 

 
L’article d’opinió i el debat: Argumentem les nostres 

opinions 
 

Període en el que s’imparteix 
la UD 
 

2n trimestre 

Horari 
 

Dilluns: 10.30 – 11.30 
Dimarts: 13.00 – 14.00 
Dijous: 13.00 – 14.00 

CURS ESCOLAR 
 

2010-11 

Nivell Educatiu 
 

4t Psicologia 

Departament 
 

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Nom de l’assignatura 
 

Estratègies d’Aprenentatge 

Professor/a 
 

Carles Monereo Font 

Correu electrònic 
 

Carles.monereo@uab.cat 

Telèfon de contacte 
 

93-5812103 

Portaveu Grup 

 
Anna Figueras 

 
Correu electrònic 
 

anna.figueras.alsius@gmail.com 

Telèfon de contacte 
 

649371761 

Membres del grup 
 

 
Anna Figueras 

Eva Puig 
Laura Portal 

Maria Martínez 

mailto:Msadurn7@xtec.cat
mailto:anna.figueras.alsius@gmail.com
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3.- Títol de la UD 

 

“Jo opi  NO ” 
 

4.- Justificació/Contextualització de la UD 

 
 

Aquesta unitat didàctica és un fil conductor cap a la realitat en la que estem immersos: el  

món de les comunicacions i la informació. Els joves d’avui en dia viuen una saturació 

informativa (Monereo, Pozo i Castelló, 2001) que crea la necessitat de proporcionar un 

ensenyament estratègic per tal de garantir que els futurs ciutadans puguin fer una selecció 

crítica “negociant” amb la informació.  

Davant aquesta situació té especial rellevància la formació i expressió d’una opinió pròpia i 

crítica emergent de la contrastació d’informació extreta de diverses fonts (utilització de 

múltiples llenguatges comunicatius. Això permetrà a l’alumnat adquirir competències 

fonamentals per  relacionar-se amb l’entorn, desenvolupar coneixement i conviure en 

societat. 

Per altra banda, ja que la unitat didàctica forma part de l’assignatura de llengua catalana, el 

nivell d’expressió oral i escrita dels alumnes en aquesta llengua millorarà.  

L’eix vertebrador sobre el qual s’organitza la seqüència didàctica serà el debat, que posarà 

en pràctica   tot el que es vagi aprenent i permetrà, entre altres coses, el desenvolupament 

d’habilitats socials.  

Un procés d’ensenyament i aprenentatge estratègic d’aquesta unitat didàctica pot, en certa 

mesura,  acomplir tot el que s’ha esmentat anteriorment. 

El tema entorn el qual girarà la unitat didàctica serà el de les drogues. Pensem que és un 

tema molt proper al dia a dia dels estudiants de secundària i per tant d’interès per ells. 

Treballar-lo a classe des d’un punt de vista crític, pot ajudar a que els alumnes es formin una  

opinió pròpia a partir de la informació que obtinguin. Això  pot afavorir, entre altres, la 

prevenció del consum de drogues.    
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5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 

 
 

1. L’alumne, davant d’un article d’opinió sabrà identificar pensaments i creences (elements 

subjectius) i diferenciar-los de la noticia (fets). 

2. Com convèncer l'altre de la veracitat o bondat de la pròpia opinió (tema de les drogues)   

3. Expressar amb arguments l’opinió sobre les drogues i comprendre de manera 

substancial la dels altres (debat) 

4. Saber respondre preguntes sobre les drogues a partir de la cerca estratègica a Internet i 

ser capaç de generalitzar-la a altres àmbits.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.- Continguts 
 

PROBLEMA 
Conceptuals 

(Saber dir) 

Procedimentals 

(Saber fer) 

Actitudinals 

(Saber sentir) 

Estratègies 

(Saber aprendre) 

1 

- Principals característiques d’un 

article d’opinió 

- Finalitats d’un article d’opinió i 

notícia 

- Estructura de l’article d’opinió  

- Diferències entre objectivitat i 

subjectivitat 

- Saber diferenciar entre 

arguments lògics i persuasius 

- Identificar  articles 

d’opinió i notícies en un 

diari 

- Relacionar les notícies i 

els articles d’opinió en 

diferents contextos  

 

- Sensibilitzar-se amb 

el que passa al món  

- Actitud de curiositat 

- Actitud reflexiva 

- Actitud col·laborativa 

 

- En el context de la 

vida quotidiana, 

identificar 

creences i fets així 

com interpretar el 

que els envolta 

críticament. 

2 

- Definició d’opinió  

- Coneixement general sobre 

tipus de drogues i els seus 

efectes 

- Aplicar les propietats 

textuals ( adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció) 

- Redacció de l’article 

d’opinió sobre drogues 

- Actitud crítica  

- Actitud reflexiva 

- Actitud creativa 

- Utilitzar 

estratègicament la 

cerca d’informació 

a Internet i els 

mètodes 

ensenyats 

3 

- Definició i condicions d’un 

debat 

- Tipus de debat 

- Àmbits aplicació  

- Donar resposta a 

arguments contraris 

- Saber exposar una 

opinió davant del grup 

classe 

- Actitud participativa 

- Actitud respecte (torn 

de paraula i diversitat 

d’opinions)  

- Expressar l’opinió 

en contextos  

ordinaris en català 
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- Estructura, temps ,espai i 

regles 

- Problemàtiques existents en 

una situació donada  en 

relació a les drogues 

 

- Saber expressar-se 

oralment en català 

- Posicionar-se davant la 

problemàtica tenint en 

compte les opinions dels 

altres 

- Potenciar habilitats 

socials  

- Llenguatge no verbal 

- Expressió oral ( to de 

veu, llenguatge...)  

- Aprendre a crear una 

crítica constructiva 

- Actitud de cooperació 

 

4 

- Riscos d’Internet 

- Passos a seguir per una bona 

cerc a Internet 

- Coneixement general sobre 

tipus de drogues i els seus 

efectes 

- Esquematitzar la 

informació 

- Informar-se sobre el 

tema mitjançant Internet 

- Discriminar informació 

rellevant d’irrellevant 

- Generalitzar cerca 

informació a altres àrees 

- Actitud col·laborativa 

- Actitud participativa i 

activa  

- Actitud crítica 

 

- Utilitzar 

estratègicament la 

cerca d’informació 

a Internet, saber 

generalitzar el que 

s’ha après a altres 

àmbits. 

 



 
 

 
7.- Avaluació Global de la UD 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ % Qualificació 

 

 
 

 

Actitud participativa a classe 
5% 

 

Deures (portar un article d’opinió i una notícia)  
5% 

 

Prova debat 
10% 

 

Article d’opinió 
20% 

 

Guia Internet 
10% 

 

Debat 
30% 

10% 

Ús del català 

10% 

Respecte torn de 
paraula i participació 

10% 

Argumentació opinió 

 

Prova final  
20% 

 

100 
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8.- Documentació sobre la UD 

 
 

Llibres i articles 

- Aguilar, C. (2001). Didàctica del català i pedagogia crítica. Castelló de la Plana: 

Publicació de la Universitat Jaume  

- Colomer, T. et al. (2003) Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: 

Editorial Graó.  

- Cuenca, J.M. (1994). Lingüística i ensenyament de llengües. València: GUADA. 

- Fuentes, M. (2006) Estratègies de cerca i selecció d'informació a Internet (Tesis 

Doctoral). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona  

- Gil Iriarte, M. (2007). Libro de estilo de ecoem: guía practica para escribir mejor. Madrid: 

Ediciones Espuela de Plata.  

- Monereo, C. (2002) Estrategias de aprendizaje. (UOC) Universitat Oberta de Catalunya.  

- Montolío, E. (2001). Connectores de la lengua escrita. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 

- Monereo, C. et al. (2005). Internet i Competencias Básicas. Barcelona: Editorial Graó. 

 
 

 

Documentació digital 
 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir470/index.html 

http://www.cubelles.cat/content/view/3741/75/ 

http://www.sobredrogues.net/noticia/el-programa-de-46 

http://www.youtube.com/watch?v=sXcviuz3rvA&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=0KL0py7i0nA 

http://www.teatraccio.org/?q=node/112&phpMyAdmin=uz25lMRQoW5bOqhSl4Q34UnwgH6 

 

http://www.jouscout.com/debat.htm  

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=104782 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir470/index.html
http://www.cubelles.cat/content/view/3741/75/
http://www.sobredrogues.net/noticia/el-programa-de-46
http://www.youtube.com/watch?v=sXcviuz3rvA&feature=related
http://www.teatraccio.org/?q=node/112&phpMyAdmin=uz25lMRQoW5bOqhSl4Q34UnwgH6
http://www.jouscout.com/debat.htm
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=104782
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9.-Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 
 

Alumne 
C. 

Previs 
Input Output Autonomia Persistència 

Hàbits 
Treball 

Motivació Interacció 

M.A. B V E M B M M I 

R.B M A/V E M M M M P 

J.C. A A/V O/E A A A A C 

C.C B V E M M M M I 

A.D. A A/V 0/E A A A A P 

A.D. A A/V O/E A A A A I 

B.G. M A/V E A A A A P 

E.G. M V E M B B B I 

L.G. M V E M M M M I 

X.M. M A/V E M B B B I 

S.M. A A/V 0/E A M A M I 

J.M. A A/V 0/E A A A A C 

A.M. M V E M M M M I 

T.M. M V E M B B B I 

V.O. M V E M M M M I 

M.P. M A/V E M M M M D 

M.E. A V E A A A A C 

B.P. B V E B B B B I 

H.R. M V E M M M M I 

N.R. B V E B B B B I 

R.R. A A/V O/E A M M M P 

C.R. B V E B B B B I 

D.T. M V E M A A M I 

 
 
Codis: 
 
Alumn

e 
C. Previs Input Output Autonomia Persistènci

a 
Hàbits 
Treball 

Motivació Interacció 

Inicials 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 
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10.-Descripció de les característiques psicoeducatives 

 
Els coneixements previs dels 

alumnes són, en general, mitjans 

(gairebé el 50%). De la resta destaca 

una proporció d’alumnes amb 

coneixement alts i una altra més o 

menys igual amb coneixement 

baixos. Els alumnes d’aquests dos 

últims grups amb tanta diferència en 

quant a coneixements previs és 

recomanable que quedin repartits en els treballs en grup o per parelles,  per intentar que tots siguin el 

més homogenis possible. Aquestes dades també s’han de tenir en compte en el moment de  

l’avaluació inicial: és possible que la majoria no sàpiguen respondre a les preguntes formulades.   

 
Pel que fa a l’input, es pot observar 

que la gran part del grup classe té una 

preferència per l’estímul visual. Per 

tant, hem intentat que totes les 

activitats proporcionessin la informació 

en una modalitat molt estètica i 

agradable a la vista, combinant-les en 

la mesura possible amb elements de 

característiques auditives.  

 

Com es pot observar al gràfic de 

l’output el 75% aproximadament 

mostra un output escrit i l’altre 25% 

restant està compost per un estímul 

de sortida escrit i oral. Per tant, per 

dissenyar aquesta unitat didàctica ens 

hem basat en aquestes dades per 

potenciar aquest estímul de sortida 

més limitat i que ens sembla molt  
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rellevant: l’oral. Activitats com el debat, l’entrevista a l’expert o el concurs de la preavaluació van 

dirigides a potenciar les habilitats d’expressió oral.  

 
L’autonomia d’aquest grup classe es 

situa majoritàriament  en un nivell 

mitjà, essent així el nivell d’autonomia 

del grup classe mitjana un 55%. Un 

33% correspon a un nivell alt 

d’autonomia i l’altre 12% restant 

correspon als alumnes que obtenen 

un nivell d’autonomia baix.   

Per tant, en termes general es pot dir 

que aquest grup classe presenta un nivell d’autonomia bo, així la majoria podrà treballar de manera 

òptima i autònoma. Malgrat això hi ha un tant per cent que té el nivell d’autonomia baix, esperem que 

amb aquesta unitat didàctica i amb l’aprenentatge d’estratègies puguin millorar el seu nivell 

d’autonomia. 

 

El grup classe de forma general 

presenta uns hàbits de treball 

adequats, la qual cosa significa que 

els alumnes tenen interioritzades unes 

certes pautes que els permeten dur a 

terme rutines específiques a l’hora de 

treballar. No obstant, existeix un petit 

percentatge (25%) que no manté uns 

hàbits de treball fixes, amb la qual 

cosa mitjançant activitats regides pels 

mètodes de pautes i fulls de pensament i modelatge s’intentarà propiciar a aquest grup l’adquisició 

d’unes estratègies que els permetin treballar de manera òptima i autònoma sense fent que aquests 

es converteixin en rutines de forma automatitzada però si ajudant a crear uns hàbits pràcticament 

inexistents.  
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El nivell de persistència observat a la 

gràfica denota que els alumnes de 

forma general es mantenen constants 

a l’hora de fer una activitat o fita 

docent. D’altra banda però, la 

persistència baixa i mitjana ocupen 

una tercera part de la gràfica, amb la 

qual cosa fa que un dels objectius que 

proposa aquesta UD sigui incrementar 

el nivell de manteniment d’una tasca realitzant activitats atractives pels alumnes que alhora permetin 

treballar aspectes com la participació i cooperació.  

 

Pel que fa a la motivació del grup, 

podem observar que aquesta és 

generalment mitjana (48%) . Pensem 

que la unitat didàctica no ha de perdre 

el component motivacional, per això el 

tema escollit ha sigut el de les 

drogues i no un altre. Tal i com 

s’exposa al principi, és un tema actual 

i amb el qual els alumnes es poden 

sentir identificats.  A més, la unitat està plantejada d’una manera molt dinàmica, amb un preavaluació 

constituïda per un concurs i diferents activitats grupals que poden ser de gran rellevància pels joves. 

Així doncs, s’espera que l’índex d’aquesta característica no es mantingui ni disminueixi, sinó que 

augmenti. 

 

La interacció, tal i com s’observa a la 

gràfica, revela que en general és un 

grup força individualista (63%). És per 

això que la nostra unitat didàctica 

compta amb vàries activitats grupals, 

que per sobre de tot tenen com a 

objectiu treballar els continguts de 

manera cooperativa i no individualista,  
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fomentant així una bona cohesió i augmentant la col·laboració entre els estudiants. Cal destacar que 

els grups s’hauran de formar homogèniament entre ells en tot moment (heterogenis parlant 

intragrupalment), per tant, aquells que mostren ser més participatius i cooperatius hauran d’estar 

repartits en els grups.  
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11.-Sessions de la UD 
 

 

Tipus 
activitat

1
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV(i) 

- Concurs per a la preavaluació amb l’objectiu de saber 

els coneixements previs dels alumnes. 

- És una ’activitat és de tipus col·laboratiu. 

- Es durà a terme dividint els alumnes en grups els quals 

hauran de resoldre deu preguntes tipus test i una 

pregunta oberta fent un debat de la resposta correcta.  

30 min 
S’han de formar 6 grups 

de 4 alumnes. 

- Power Point de les 

preguntes del 

concurs i fitxa. 

(Annex1) 

D(p) 

D(v) 

- La segona activitat de la primera sessió consistirà en 

cercar una noticia i un article d’opinió. 

- Aquesta cerca es realitzarà mitjançant diaris. 

- L’activitat proposada també és de tipus col·laboratiu. 

- Els alumnes faran aquesta activitat amb els mateixos 

grups que la anterior 

20 - 25 

min 

El mateixos grups que 

en l’activitat anterior. 

- Diaris que 

proporcionarà el 

docent. 

                                                 
1
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 

SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: En el cas de faltar algun alumne, s’hauran de formar grups de més de 4 alumnes.  
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- Per a aquesta sessió és important que la professora 

formi els grups segons les característiques 

psicoeducatives. 

- Si la docent veu que en la primera activitat hi ha 

algun problema amb algun grup, pot canviar algun 

membre del grup per a la segona activitat. 

- La docent haurà d’anar 

passant pels grups de treball 

per comprovar-ne el bon 

funcionament. 

- En principi no hi ha alumnes que 

requereixin d’atenció especial. Tot i 

així cal tenir en compte les 

característiques psicoeducatives 

alhora de formar els grups. En aquest 

cas, les principals característiques que 

s’hauran de tenir en compte són la 

interacció i la col·laboració.  
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Tipus 

activitat
2
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

M 

- Una vegada introduïts i avaluats els continguts teòrics 

sobre la matèria tractada, serà el moment de presentar, 

amb el suport d’un vídeo, el tema específic de la unitat 

didàctica, que serà la base de totes les activitats 

següents: Les drogues. 

20 min 
Disposició normal de la 

classe.  

- Vídeo sobre les 

drogues projectat al 

canó de classe 

(Annex 2) 

 

D(p) 

- A la segona part de la sessió es farà una explicació 

d’estratègies per cercar informació a Internet a partir 

d’un mural en què estaran indicats els passos a seguir. 

- És important, també, que quedin explicats els riscos d’un 

ús no responsable a la xarxa.  

20 min 
Disposició normal de la 

classe. 

- Mural (Annex 3) 

- Document sobre el 

procés estratègic 

de cerca 

d’informació a 

Internet pel 

professor, (Annex 

4) 

                                                 
2
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 

SESSIÓ 2 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- Abans d’explicar les estratègies de cerca 

d’informació, és una bona idea introduir primer el 

tema de les drogues perquè, d’aquesta manera, els 

alumnes ja tindran present la idea principal i, 

mentre treballen les estratègies de cerca 

d’informació, tindran el tema de les drogues com a 

referència per poder exemplificar tot el 

procediment.  

- Els alumnes han de saber perquè s’ha escollit 

aquest tema i la problemàtica que hi ha. Per tant, 

seria interessant que el professor en fes especial 

referència.  

- Molt important parlar sobre els riscos a Internet. 

Seria convenient que s’expliqués una vegada 

acabada l’exposició al mural i no en mig d’aquesta, 

perquè els alumnes fixessin la seva atenció només 

en el document corresponent. 

- Una vegada visualitzat el 

vídeo, seria bon moment 

per obrir un torn de paraula i 

deixar els alumnes 

expressar les seves 

opinions respecte el tema.  

- L’actitud del professor, per 

tant, ha de ser flexible i 

motivant, animant els seus 

alumnes a participar i no 

jutjant les intervencions 

(sempre que estiguin en 

relació amb el tema que 

s’està treballant).  

- És molt important que el professor 

motivi els seus alumnes a participar 

en l’activitat del vídeo perquè, en 

general, tenen una motivació mitjana i 

són molt pocs els estudiants que 

estan altament motivats.  

- No destaca cap alumne que 

requereixi una atenció especial.  
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SESSIÓ 3 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 

activitat
3
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D(p) 

- Cerca d’informació a Internet.  

- Tot i que no es realitzarà de forma individual (degut a 

les condicions de l’aula d’informàtica del centre), al 

final de la sessió cada alumne haurà d’haver omplert 

una guia en la que es proporciona informació clau 

sobre el tema de les drogues,  que hauran d’ampliar 

amb la informació trobada a Internet.  

- S’utilitzarà l’ensenyament cooperatiu. 

50 min 
Per parelles a l’aula 

d’informàtica.   

- Guia sobre drogues 

(annex 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- Podria ser interessant que la professora portes el 

mural a l’aula d’informàtica i fes un petit resum de 

cinc minuts sobre els punts clau de la cerca a 

Internet.  

 

 

 

 

- És important que el 

professor estigui, en tot 

moment, controlant que la 

sessió s’està duent a terme 

tal i com està plantejada.  

- El fet de sortir de la classe 

habitual i anar a la 

d’informàtica pot provocar 

que els alumnes estiguin 

més distrets i esverats. 

- Tenint en compte les característiques 

psicoeducatives dels alumnes, seria 

convenient que les parelles fossin 

equilibrades. La proposta que fem és 

la següent:  

- JC, AD, JM, ME i RR, que tenen un 

nivell alt de coneixements previs, 

hàbits de treball i motivació, i són 

participatius i cooperatius, treballessin 

amb MA, CC, BP, CR i NR, que 

presenten nivells baixos en tots els 

ítems.  
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Tipus 

activitat
4
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV(c) 

M 

- Entrevista a un expert, psiquiatra especialitzat en 

drogodependències. 

-  Es pretén que de l’entrevista s’obtingui informació i 

coneixement per utilitzar-ho en l’ensenyament i 

aprenentatge. 

- Els interrogadors (alumnes) han d’orientar el 

desenvolupament de l’entrevista cap els aspectes 

desitjables que el grup té intenció de conèixer.   

50 min 

Formar un cercle al 

voltat de l’expert, és 

fonamental que tots els 

participants (estudiants) 

puguin veure i escoltar 

sense dificultat el 

diàleg. 

- Guió d’entrevista a 

un expert (Annex 6) 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- Si es desitja un major formalisme a l’entrevista, 

designar un sol interrogador en representació del 

grup. 

- Els alumnes, i sobretot, els que intervinguin com a 

interrogadors han de tenir present que el 

personatge principal de l’entrevista és l’expert, per 

tant no han de buscar en l’entrevista el seu moment 

de “lluïment personal” . 

- La feina del docent serà 

preparar una adequada 

organització del guió a 

seguir,  decidir el o els 

interrogadors, procurar que 

es respecti l’ordre de 

l’entrevista i que l’ambient 

s’adeqüi al context. 

- L’elecció del o els interrogadors ha de 

tenir en compte certes qualitats: 

cordialitat, facilitat d’expressió, 

seguretat, i en el possible algun 

coneixement particular sobre el tema 

que es tractarà. 
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Tipus 

activitat
5
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D(c) 

- La sessió consisteix en fer una explicació teòrica de 

l’article d’opinió i tots aquells conceptes que l’envolten, 

en especial es vol remarcar les propietats textuals i 

arguments lògics i persuasius.  

- En acabar l’explicació teòrica la professora entregarà 

una guia docent a cada alumne. Aquesta serà un 

mètode de pautes i fulls de pensament que serà 

utilitzada a la propera sessió de Modelatge i els servirà 

per fer la realització d’un article d’opinió de forma 

individual.  

50 min 
Disposició normal de 

la classe. 

- Powerpoint amb 

imatges de la sèrie 

americana “The 

Simpsons” (Annex 

7) 

- Guia docent (Annex 

8) 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- És necessari que la docent hagi preparat 

prèviament la sessió per tal de seguir l’estructura 

del PowerPoint.  

- És important que la professora indiqui fer una 

lectura de la guia, ja que aquesta serà utilitzada a 

la propera sessió. 

- Fer l’aula participativa tenint 

en compte la seva 

preferència per la interacció 

individual.  

 

- Valorant les seves característiques 

psicoeducatives s’ha optat per utilitzar 

un recurs dinàmic i visual com és el 

PowerPoint per tal d’atraure i mantenir 

l’atenció dels alumnes.   
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Tipus 

activitat
6
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D(c) 

D(p) 

- Aquesta sessió consta en fer un modelatge  de forma 

vivencial sobre com realitzar un article d’opinió. Per tant, 

la docent haurà d’anar dient amb veu alta tot allò que va 

pensant per tal de que els alumnes vegin quins passos 

realitza: previs a la redacció, durant aquesta i un cop 

finalitzada.  

- Els alumnes hauran d’anar mirant la guia docent 

entregada a la sessió anterior i veure si la professora 

segueix un model similar i comentar al final de la sessió 

si han trobat a faltar algun pas.  

50 min 
Disposició normal de 

la classe. 

- S’utilitza el 

projector per tal de 

facilitar de forma 

més vivencial el 

modelatge.  

 

- Guia docent (Annex 

9) 

D(v) - Comentaris finals dels alumnes 10 min 
Disposició normal de 

la classe. 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- La docent haurà de preparar prèviament la sessió 

per tal de fer el modelatge òptim, tenint en compte 

que aquest tipus de mètode és un recurs què pot 

ser utilitzat amb limitacions amb la conseqüència 

de que els alumnes concebin el mètode esbiaixat.  

- La professora haurà de ser 

clara i concisa.  

- Reorientar qualsevol tipus 

de disrupció a l’aula.  

- En aquesta sessió no es considera 

cap tipus d’atenció especial, no 

obstant no es deixen de tenir en 

compte les característiques 

psicoeducatives per afavorir la 

preferència per l’input visual dels 

alumnes.  
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Tipus 

activitat
7
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D(p)  

D(v) 

D(c) 

- Activitat utilitzant l’ensenyament recíproc (Annex 10) 

- Cada membre del grup tindrà una funció que haurà de 

desenvolupar i de la qual els altres en dependran.  

- El text a treballar és sobre les diferents tècniques de 

debat i les principals normes i característiques d’aquest. 

- Està dividit en quatre parts.   

40 min 

(10 min 

per part) 

S’han de formar 6 grups 

de 4 alumnes. 

- Text sobre el debat 

dividit en quatre 

parts  (Annex 11). 

AV(c)  

- Els alumnes hauran de  realitzar una petita prova sobre 

els continguts treballats amb el seu grup tipus test i 

preguntes obertes.   

10 -15 

min 

La prova és individual, 

per tant   poden estar 

asseguts al seu lloc 

habitual. 

- Petita prova sobre 

el debat (Annex 

12). 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- Per aquesta sessió és important que la professora 

formi els grups per endavant, així com adjudicar les 

funcions a qui cregui més convenient. 

- De seguida que comenci la sessió s’haurà de fer la 

distribució intentant que sigui quelcom lleuger, ja 

que sinó no hi haurà prou temps per fer-ho tot.  

- La docent serà la que marqui el canvi de text quan 

hagin passat 10 minuts.  

- La docent haurà d’anar 

passant pels grups de 

treball per comprovar-ne el 

bon funcionament.  

- En principi no hi ha alumnes que 

requereixin d’atenció especial. Tot i 

així cal tenir en compte les 

característiques psicoeducatives 

alhora de formar els grups. En aquest 

cas, la principal característica que 

s’haurà de tenir en compte és la 

interacció. A l’annex 13 es proposen 

els possibles grups per aquesta 

activitat.   
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Tipus 

activitat
8
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

 

- Explicació de l’activitat per part de la docent.  

- Formació dels grups tenint en compte característiques 

psicoeducatives  i establir l’ordre per ser moderador (ha 

de quedar ben clar) 

- Utilització de Role Playing 

5 min 

S’han de formar 4 grups 

de 5 alumnes. 

- Situacions i 

preguntes guia 

(Annex 14) 

D(p)  

D(v) 

AV(c) 

Els alumnes, que romandran tota la sessió en el mateix grup 

hauran de debatre sobre diferents situacions relacionades 

amb les drogues. Un representant de cada grup serà el 

moderador, encarregat d’avaluar. Aquest anirà canviant a 

mesura que ho faci la situació (en l’annex s’explica 

detalladament) 

 Situació 1 :mare Marta 

 Situació 2: Martí  

 Situació 3: Júlia  

10 min 

cada 

situació. 

- Rúbrica per fer 

l’avaluació quan 

s’és moderador. 

(Annex 15) 
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 Situació 4: Toni 

 Situació 5: Pau 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- Per aquesta sessió és important que la professora 

formi els grups per endavant.  

- Important explicar el funcionament de l’activitat a 

l’inici i resoldre els dubtes que puguin sorgir-ne.  

- De seguida que comenci la sessió s’haurà de fer la 

distribució intentant que sigui quelcom lleuger, ja 

que sinó no hi haurà prou temps per fer-ho tot.  

- La docent serà la que marqui el canvi de text quan 

hagin passat 10 minuts.  

- Evitar que els grups siguin els mateixos que la 

sessió 7 en la mesura que sigui possible.  

- La docent haurà d’anar 

passant pels grups de 

treball per comprovar-ne el 

bon funcionament, sobretot 

la funció del moderador que 

avalua a la resta de 

companys.  

 

 

- En principi no hi ha alumnes que 

requereixin d’atenció especial. Tot i 

així cal tenir en compte les 

característiques psicoeducatives 

alhora de formar els grups. En aquest 

cas, les principals característiques 

que s’hauran de tenir en compte són  

la interacció, la persistència i la 

motivació.  
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Tipus 

activitat
9
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV(f) 

- Avaluació final que consta de preguntes tipus test i 

obertes. 

- S’utilitza l’Avaluació autèntica  

55 min 
- Disposició normal 

de la classe. 

- Avaluació final 

(Annex 12) 
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12.-Annexes 

ANNEX 1: Powepoint (sessió 1) 
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Descripció de l’activitat de la Sessió 1: 

La unitat didàctica s’iniciarà amb una activitat que servirà per a fer una preavaluació. Aquesta és 

rellevant per endinsar-nos en els coneixements previs dels alumnes abans de començar aquesta 

unitat. 

L’activitat inicial consistirà en una mena de concurs, on per grups de 4 persones aproximadament, 

hauran de resoldre deu preguntes debatin-les entre ells. Després les deu preguntes es corregiran 

amb la professora i es sumarà cada pregunta correcta amb un punt. A continuació es realitzarà la 

pregunta número onze, la qual pot ser avaluada per la professora o els alumnes d’un altre grup. 

Aquesta activitat és de tipus col·laboratiu i mitjançant la qual es podrà conèixer i avaluar diferents  

factors de diversitat en l’aprenentatge, com per exemple:  preferències d’agrupament, hàbits de 

treball, modalitats d’interacció i coneixements previs. A més a més, aquests factors de diversitat 

ajudaran a conèixer com és la classe aprenent , per a prendre decisions sobre la millor manera de 

transmetre el contingut. Així doncs, es podrà observar quins alumnes destaquen per la seva 

participació, ajuda i coneixements i això permetrà decidir quins alumnes, per les seves 

característiques, seria més convenient que treballessin junts. 

Després d’haver realitzat aquesta activitat i de conèixer les respostes correctes a les preguntes 

plantejades, seguint amb el mateix grup s’haurà d’aplicar a la pràctica la informació que han obtingut 

mitjançant la cerca d’una noticia i d’un article d’opinió amb diversos diaris que se’ls hi proporcionaran 

als alumnes. En aquesta activitat se seguirà utilitzant l’aprenentatge col·laboratiu, i es seguiran 

avaluant els factors de diversitat anteriorment mencionats.  

Hem triat aquestes activitats per a la primera sessió perquè creiem que un primer contacte de la 

unitat didàctica de manera col·laborativa i participativa pot crear predisposició a despertar interès cap 

aquesta per part dels alumes, ja que això ajuda a crear un clima amè i dinàmic.  

Com hem apuntat anteriorment, la preavaluació és important per a saber els coneixements previs 

que tenen els alumnes sobre aquest tema. Fer la preavaluació de forma grupal ajudarà als alumnes a 

poder posar en comú els seus coneixements previs per a resoldre les preguntes i també per a crear 

el debat entre ells, és a dir que exposaràn els seus arguments als altres per a convenç-se’ls que 

estan en la certesa. Aquesta activitat inclou indirectament contingut que es realitzarà en sessions 

posteriors amb la introducció del tema del debat i l’article d’opinió.  
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Preguntes per a fer la preavaluació: 

 

1. L’article d’opinió és un: 

a. Text informatiu. 

b. Text periodístic. 

c. Redacció. 

d. L’opinió d’alguna persona 

coneguda. 

 

2. En l’article d’opinió quina informació 

prima? 

a. Informativa 

b. Objectiva 

c. Didàctica 

d. Subjectiva 

 

3. El Barça guanya al Madrid amb un 

resultat de 5-0. És un títol que 

correspon a: 

a. Article d’opinió. 

b. Noticia 

c. Carta al director  

d. Debat   

  

4. És un bon moment per aprofitar 

Internet i les noves tecnologies per 

vendre més. És el títol que 

correspon: 

a. Article d’opinió 

b. Noticia 

c. Debat  

d. Carta al director 

 

5. Que significa “l’ús de la connotació” 

que s’emplea en l’article d’opinió?: 

a. La connexió d’una paraula en una 

frase.  

b. L’ús d’una paraula.  

c. El significat subjectiu d’una paraula.  

d. La representació d’una paraula.  

  

6. Els arguments que utilitzen 

carragadament el contingut 

emocional i que intenten convèncer, 

s’anomenen? 

a. Arguments lògics 

b. Arguments emocionals 

c. Arguments personals 

d. Arguments persuasius 

 

7. Quin tipus d’informació hauria de 

contenir el text d’una noticia? 

a. Informació objectiva 

b. Informació real 

c. Informació rellevant 

d. Totes les anteriors 

 

8. Les propietats textuals permeten 

l’elaboració d’un text correctament, 

quines son aquestes propietats? 

a. Adequació/ coherència/ cohesió/ 

correcció lingüística 

b. Adequació/ 

coherència/rellevància/correcció 

lingüística 

c. Veracitat /cohesió/rellevància/ 

correcció lingüística 

d. Veracitat/ coherència/ cohesió/ 

correcció lingüística 
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9. El títol d’un text periodístic ha de 

ser: 

a. llarg 

b. suggerent 

c. extens 

d. cap de les anteriors 

 

10.  Alguna de les principals diferències 

entre una noticia i un article d’opinió 

és: 

a. tipus d’informació (objectiva -

subjectiva) 

b. signatura de l’autor 

c. El títol. 

d. Totes les anteriors 

 

11.  Escriviu entre tots una noticia breu del tema que vosaltres vulgueu (on inclogui els 

punts que cregueu més essencials). 

Correcció:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           
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ANNEX 2: Vídeo per introduir el tema de les drogues (sessió 2) 

Aquí proposem dos enllaços amb dos vídeos per a que la docent pugui elegir el que cregui més 

convenient.  

http://www.youtube.com/watch?v=sXcviuz3rvA&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=0KL0py7i0nA&feature=player_embedded 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sXcviuz3rvA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0KL0py7i0nA&feature=player_embedded
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ANNEX 3: Mural (sessió 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos en l’ús d’Internet: 
 Falta d’organització de la informació 

 Gran quantitat d’informació de poc o nul interès  

 Desinformació o naufragi informatiu per la 

impossibilitat d’abastar tota la informació  

 Nul control de la quantitat i la qualitat comporten 

saturació i intoxicació informativa 

 Desorientació  

 Manca de rigor científic i problemes de garantia, 

procedència i credibilitat  

 

PPrrooccééss  eessttrraattèèggiicc  ddee  cceerrccaa  ii  sseelleecccciióó  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  aa  IInntteerrnneett  
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ANNEX 4: Procés estratègic de cerca d’informació a Internet (sessió 3) 

El procés de cerca d’informació s’inicia en el moment en què un subjecte constata que amb el seu 

coneixement no n’hi ha prou per resoldre una activitat o prendre una decisió davant una situació. 

Aquesta manca d’informació es tradueix en una consulta o pregunta a la qual cal donar resposta.  

1. Anàlisi de la consulta i planificació de la cerca  

No sempre es fàcil trobar allò que es cerca. Per això és necessari conceptualitzar i definir la 

demanda, és a dir, determinar què volem obtenir i per a què; parar-se a analitzar el problema i 

respondre preguntes de l’estil: quina informació cal cercar?, quin domini del tema tinc?, per a què 

utilitzaré aquesta informació?, quin autors o organitzacions estan relacionats amb el tema de 

cerca?  

Una vegada conceptualitzada, cal definir-la. Per a fer-lo s’han d’identificar els termes clau que 

ajudaran a respondre la nostra necessitat. Per a definir aquesta necessitat  podem utilitzar, 

primer,  la tècnica de la pluja d’idees per després identificar els conceptes que poden respondre 

la demanda i  buscar sinònims, termes més específics o generals, àmbits en els que es troba 

aquest concepte, contextos, etc. Els conceptes resultants seran les anomenades paraules clau.  

Un cop interpretada la demanda, aquesta es converteixen una necessitat informativa que 

implicarà un seguit de presa de decisions i maneres de procedir.  

2. Execució de la cerca  

Aquesta segona fase es caracteritza per la selecció d’una via de cerca i, en funció d’aquesta, per 

l’elecció de la instrucció concreta que se li donarà al recurs elegit.  

En l’activitat proposada a la guia didàctica utilitzarem la cerca per encadenament, que consisteix 

en cercar dins d’una pàgina coneguda (punt de partida, adreça web) o facilitada per una persona 

que conduirà a nova informació.  

És important conèixer l’estructura dels instruments de cerca, la sintaxi d’interrogació de cadascun 

i les seves prestacions (tipus de llenguatge, possibilitats de limitacions o condicions de cerca 

específiques, camps d’interrogació, etc.).  

 El llenguatge d’interrogació. Elecció de la paraula clau.  

Les paraules clau defineixen el que buscarà el cercador. És per això que cal definir una 

paraula o grup de mots que concretin amb precisió el tema sobre el qual interessa trobar 

informació. El llenguatge lliure es el més utilitzat a la xarxa, es caracteritza per ser el  
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llenguatge de comunicació de la persona que cerca i permetre realitzar la cerca per 

diversos termes. És necessari, però, que la persona que cerca faci l’esforç de pensar 

possibles variants del terme: sinònims, quasi sinònims, etc.   

És important, també, tenir en compte que el resultat de la cerca pot ser infructuós o pot 

contenir molts documents no pertinents. Per tant, s’haurà de fer un procés de revisió i 

reconstrucció de la cerca i disposar de criteris e selecció dels resultats obtinguts.  

3. Regulació, avaluació dels resultats i del contingut de la informació trobada  

Una vegada s’ha accedit als primers recursos facilitats pel sistema s’ha de procedir a valorar el 

procés de cerca i els resultats obtinguts. La quantitat d’informació trobada representa pocs mèrits 

si no ha estat filtrada abans de ser consultada.  

Davant del nombre de resultats, abans de procedir a consultar els enllaços facilitats pel sistema 

és necessari valorar  de nou el procés seguit i aplicar-hi les modificacions pertinents per tal 

d’optimitzar el temps de consulta a partir de l’obtenció de resultats més ajustats als objectius. 

Poden passar dues coses: que el resultat sigui infructuós o amb poc recursos (en aquest cas 

caldrà revisar els instruments elegits i el llenguatge emprat), o que hi hagi un excés de recursos 

recuperats (serà necessari restringir el nombre de resultats).  

Criteris de selecció:  

 Ajustament al tema de la cerca 

Per fer una ràpida selecció que garanteixi un mínim d’encert s’hauria d’evitar la intuïció, la 

sort o la lectura de tots el documents i considerar els següents indicadors: ordre en que 

apareixen els documents; lectura dels títols del enllaços i les seves descripcions;  

l’estructura de les adreces; l’entitat que hi ha darrera (el domini); l’índex d’importància  

mostrat per l’instrument; l’idioma emprat; el cost de consulta; la facilitat d’accés a la 

informació; i la lectura dels primers paràgrafs dels documents.  

 El rigor, la fiabilitat i la veracitat de la informació 

La credibilitat por valorar-se a partir de l’existència i el mèrit de l’origen i l’autoria, el 

propòsit de la publicació; el fet que el contingut sigui contrastable; l’actualitat i l’estabilitat 

temàtiques; la freqüència d’actualització; l’existència d’enllaços pertinents; o la 

permanència de la informació.  
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 La qualitat del contingut i el disseny del document  

Valorar l’objectivitat de la informació a partir de la relació entre el contingut real i el 

complementari; el to i l’estil utilitzats; el vocabulari emprat; l’ortografia, gramàtica, sintaxi i 

composició literària; l’organització i estructura de l’escrit; la facilitat de lectura i 

comprensió; l’estètica, originalitat i credibilitat de la informació; la freqüència de consultes; 

la facilitat de navegació; i la seguretat del sistema.  
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ANNEX 5: Guia sobre drogues (sessió 3) 

GUÍA SOBRE DROGUES. Què hauríem de saber?  

Abans de començar la cerca a Internet, hem de pensar  quina informació serà imprescindible per 

poder tenir una bona base sobre el tema i,  així, poder opinar i debatre amb bons arguments.  

Amb aquesta finalitat hem elaborat una guia que us permeti aprofundir en conceptes clau que us 

serviran de gran ajuda per a la resta d’activitats a realitzar. És important que abans de començar 

llegiu aquest document fins el final per saber exactament tot allò que haureu de fer.  

1. Cerca d’informació 

1. Què és una droga? 

2. Què és la drogodependència?  

3. En quin moment comencem a parlar d’abús? Quins canvis comporta? 

4. Què és la síndrome d’abstinència? Que provoca a la persona afectada? 

5. Què és la tolerància a una droga? I la sensibilització?  

6. Diferents tipus de substàncies.  

7. Legalitat.  

8. Quines mesures legals s’han aplicat a Cubelles en relació al consum i tinença de drogues? 

Aquí teniu una pàgina web de referència en la que trobareu una gran quantitat d’informació. No 

oblideu, però, que heu d’investigar altres llocs web per aprofundir molt més en el tema!  

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir470/index.html 

2. Pàgines web consultades 

Un altre exercici a realitzar consisteix en apuntar totes aquelles pàgines d’Internet de les quals 

hagueu extret informació rellevant. Per exemple, de la pàgina anterior hauríeu de dir: Gencat, pàgina 

de la generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir470/index.html
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ANNEX 6: Guió de l’entrevista a un expert (sessió 4) 

ENTREVISTA A UN EXPERT 

En aquesta sessió es durà a terme una entrevista a un expert. En aquest cas un psiquiatra expert en 

la drogodependència (el tema de les drogues, el qual s’està utilitzant en la unitat didàctica). 

Primer de tot cal tenir present en que consisteix una entrevista; l’entrevista consisteix en un 

interrogatori realitzat davant el grup per un o alguns dels seus membres a un expert, persona 

capacitat o especialista en un tema o activitat. Aquesta tècnica permet obtenir informació, opinions, 

coneixements especialitzats, actualització de temes, pel que és considerat d’utilitat per l’ensenyament 

i aprenentatge.  

L’entrevista prevé els riscos d’una dissertació o conferència que pogués ser monòtona, freda, 

desconnectada dels interessos del grup. En aquesta és l’interrogador/s qui orienta el 

desenvolupament, proposa els punts d’interès, emfatitza els aspectes desitjables, “obliga” en certa 

manera a l’expert a referir-se a allò que el grup està interessat en conèixer; doncs l’interrogador/s 

haurà consultat prèviament amb tot el grup sobre els punts que són de més preferència o interès. 

- Durada: 1 hora (50 minuts reals). 

- Organització de l’aula:  

Per una adequada organització de l’aula, si el grup és petit com ho és en aquest cas, es pot formar 

un cercle al voltant de l’expert, i si es decideix que només hi haurà un entrevistador també l’inclourà, 

com es pot veure a continuació. 
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Si es donés el cas, que aquesta entrevista a l’expert es fes amb un grup molt nombrós (unes quantes 

classes juntes), l’entrevista s’hauria de realitzar en una tarima o escenari. Com es pot observar a 

continuació:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambdós cassos és fonamental que tots els participants / grup puguin veure i escoltar sense 

dificultat el diàleg.   

- Recursos / materials:  

Guió de l’entrevista, degudament documentat. Es pot proposar que cada alumne com a deures faci 

alguna pregunta que li agradaria que li contestés l’expert, per a després posar-les en comú amb el 

grup classe i realitzar l’entrevista definitiva de manera adequada: coherent, amb un ordre lògic i 

adients al tema.  

Cal recalcar que les preguntes no han de ser dicotòmiques, dirigides en buscar respostes de “si” o 

“no”, sinó que han de provocar l’explicació per part de l’expert. A més a més han de correspondre 

amb el nivell general del grup, perquè aquesta pugui aprofitar el contingut de les respostes. 

-  Orientacions metodològiques:  

Com a orientació val a dir que si és desitja un major formalisme d’aquesta entrevista a un expert és 

adequat designar un sol interrogador en representació del grup, ja que potser el grup total no 

posseeix l’habilitat, la facilitat d’expressió, o la maduresa necessàries per a connectar-se  

 



                                                                                             

 46 

 

profitosament amb l’expert invitat.  Per altre banda, si el grup és molt nombrós l’interrogatori lliure 

resultaria probablement desordenat, confús i molt extens.  

Cal dir que el personatge principal de l’entrevista és l’expert, per tant els interrogadors han de ser 

hàbils i eficients, però no han de buscar en l’entrevista el seu “lluïment personal”. 

- Actituds docents:  

La feina del docent és preparar una adequada organització de la sessió, decidir el o els interrogadors 

i procurar que es respecti l’ordre de l’entrevista i que l’ambient s’adeqüi al context. 

- Atenció a la diversitat 

 Per a la correcta realització de l’entrevista a un expert determinat, s’ha de designar qui o quins han 

de ser els interrogadors. Aquesta elecció ha de tenir en compte certes qualitats tals com cordialitat, 

facilitat d’expressió, seguretat, don de l’oportunitat, agilitat mental i en el possible algun coneixement 

particular sobre el tema que es tractarà. 

ENTREVISTA 

Exemple de guió a seguir per a les preguntes de l’entrevista:  

1. Què és la drogodependència?  

2. Quines són les drogues que consumeixen amb més freqüència els seus pacients? 

3. Quins tractaments existeixen? 

4. Què opina sobre la qualitat dels recursos que s’ofereixen actualment per a combatre aquest 

problema? 

5. Des del seu punt de vista, hi ha alguna relació entre el consum de drogues i els trastorns 

mentals? 

6. Les persones drogoaddictes es podent “curar”? 

7. Un pregunta personal. Quants anys porta vostè exercint de psiquiatra?  

8. Ens pot descriure la manera de ser i d’actuar d’una persona drogoaddicte? 

9. Quan és necessari el ingrés d’un pacient? 

10.  Vostè quan torna a casa, segueix pensant en els casos que ha tractat o li és difícil 

desconnectar? 
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I jo què
opino?

ANNEX 7: Powerpoint (sessió 5) 
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ANÀLISI
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Exemple
Tema:

Segons l’Institut Català de Tecnologia, ha augmentat el
nombre de persones que compren, organitzen les seves vacances
i fan reserves per a espectacles a través d’Internet

Introducció:

L’Institut Català de Tecnologia ha informat de l’augment
del nombre de persones que utilitzen Internet per comprar
productes. És evident que el mitjà informàtic permet estalviar
temps en moltes activitats diàries, a més d’evitar desplaçaments.
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Exemple
Anàlisi:

D’una banda, són moltes les activitats que es poden
organitzar virtualment: des de fer una senzilla compra fins a
realitzar complicades transferències bancàries, passant per reservar
un bitllet d’avió o comprar una entrada per al teatre.

D’altra banda, més enllà de la comoditat evident que suposa
aquest avenç tecnològic i l’estalvi de temps, desplaçaments i diners,
no hem d’oblidar que al cap i a la fi un ordinador està substituint el
treball que hauria de fer una o diverses persones.

En conseqüència, aquest canvi d’hàbits ens acabarà fent
perdre el plaer del dia en família que ens proporciona anar a fer la
compra el dissabte o poder parlar amb la noia de l’agència de
viatges, que sempre ens recomana la millor opció.

Internet, el nou empleat

D’una banda, són moltes les activitats que es poden organitzar virtualment:
des de fer una senzilla compra fins a realitzar complicades transferències
bancàries, passant per reservar un bitllet d’avió o comprar una entrada per al
teatre.

D’altra banda, més enllà de la comoditat evident que suposa aquest avenç
tecnològic i l’estalvi de temps, desplaçaments i diners, no hem d’oblidar que
al cap i a la fi un ordinador està substituint el treball que hauria de fer una o
diverses persones.

En conseqüència, aquest canvi d’hàbits ens acabarà fent perdre el plaer del
dia en família que ens proporciona anar a fer la compra el dissabte o poder
parlar amb la noia de l’agència de viatges, que sempre ens recomana la millor
opció.

Per tant, considero que si aquest recurs no es gestiona de forma adequada,
podria portar a una notable disminució en les relacions humanes directes.

Alumne

L’Institut Català de Tecnologia ha informat de l’augment del
nombre de persones que utilitzen Internet per comprar
productes. És evident que el mitjà informàtic permet
estalviar temps en moltes activitats diàries, a més d’evitar
desplaçaments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 55 

Ara us toca 
escriure a 
vosaltres!
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ANNEX 8: Guia docent (sessions 5 i 6) 
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ANNEX 9:  Què és un debat? Cooperació:Ensenyament recíproc. (sessió 7) 

La professora explica en què consisteix l’activitat, és a dir, remarca que es treballarà el 

tema del debat  en grup i que hi haurà una petita prova al final. També haurà 

d’emfatitzar el fet que cadascú té una funció i és imprescindible pel grup, així també 

augmentarà la motivació, ja que tothom se sentirà útil.  

1. El grup classe es divideix en grups de 4  persones, fets amb antelació per la docent 

(més endavant es comenta una possible distribució) 

2. La professora anuncia la funció que tindrà cadascú (també preparades abans). Les 

funcions a realitzar són les següents i en aquest ordre:  

1. Llegir, parafrasejar, resumir  

2. Elaborar 2 qüestions  

3. Respondre les qüestions 

4. Anticipar la nova informació  

3. Es deixaran les quatre parts del text a sobre d’una taula i la docent informarà que 

cada deu minuts s’haurà de canviar la part. L’alumne amb la funció 1 serà 

l’encarregat de, quan es  marqui el canvi de text deixar el que es tenia i agafar el 

següent.  

4. Un cop s’hagin treballat els quatre textos es farà la prova individual (10%) 

A continuació es pot veure un esquema de l’ensenyament recíproc.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text debat 
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Característiques psicoeducatives 

Tenint en compte les característiques psicoeducatives, concretament la referent a la 

interacció, s’observa que el grup classe és majoritàriament independent. Així doncs, 

una bona distribució podria ser incloure en cada grup un dels alumnes participatius 

que hi ha a la classe:  R.R. , M.E., J.M. B.G, J.C. 

Aquesta activitat a més, ajudarà a afavorir l’ output, que per la majoria és escrit, 

potenciant l’expressió oral.  

EL DEBAT 

1. QUÈ ÉS UN DEBAT? 

El debat és un diàleg entre dues o més persones que intenten exposar el seu punt de 

vista sobre un tema comú i convèncer l'altre de la veracitat o bondat de la pròpia opinió.  

No s’ha de confondre amb la conversa, ja que té un caràcter més formal i compta sovint 

amb la presència d’un/a mediador/a .  

2. CARACTERÍSTIQUES D’UN DEBAT 

• Els oponents intercanvien les seves idees de manera respectuosa i poden ser 

persones individuals (p.e debats presidencials) o poden estar conformats per 

grups amb el mateix nombre integrants (p.e debats sobre la llei de l’abort). En 

ambdós casos, participants han de tenir un coneixement ampli sobre el tema i 

una preparació adequada per presentar i defensar el seu punt de vista en el 

desenvolupament del debat. 

• Gairabé tots els temes són debatibles, considerant la possibilitat que hi hagi 

una posició divergent respecte d’ells, però hi ha certs temes que són veritats 

acceptades per convenció.  El deteriorament de la capa d’Ozó, la terrible 

experiència que va comportar alSegona Guera Mundial. Diem que un tema és 

polèmic quan cumpleix les següents característiques:  
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3. NORMES 

 La situació de debat pot ocórrer en qualsevol moment i lloc de la nostra vida 

quotidiana  

 En termes formals, pot convertir-se en un esdeveniment estrictament normalitzat, 

especialment en quan al temps i al comportament dels participants durant el seu 

desenvolupament.  
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4. COM DEBATRE?  

Els participants es podran ajudar amb mateiral gràfic, articles, o altres recursos per 

suportar la seva opinió. Que hauran d’haver preparat prèviament. 

 Selecció del moderador. Les seves funcions són: 

 1ª) Inicia el debat, exposant l'objectiu. 

 2ª) Regula les intervencions: 

 torn de paraules 

 tothom ha d'intervenir  

 procura intervencions concises  

 Evita repeticions 

 suavitza tensions 

 mai exposa el seu punt de vista 

  3ª) Resumeix centrant el tema quan hi ha dispersió. 

  4ª) Recorda al final: 

 opinions 

 solucions 

 desacord 

 

  

Recomanacions 

  No imposar el punt de vista personal 

   No parlar en excés (evitar tendència al monòleg i la monotonia) 

   No burlar-se de la intervenció dels altres 

   Evitar crits per reclamar l’atenció 

   Parlar amb seguretat i llibertat, sense por a la crítica 

   Escoltar atentament a l’interlocutor per respondre de forma adequada 
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 Articular correctament els sons, utilitzant un to de veu adequat a la situació 

concreta  d’entonació i al contingut del missatge ( interrogació, exclamació, 

pauses…) 

   Adequar el vocabulari  i ampliar-lo  

   Evitar l’ús de paraules grotesques i impròpies del registre informal 

5. TÈCNIQUES DE DEBAT, DISCUSSIÓ I ANÀLISI 

DEBAT AMB OBSTACLES: 

Sovint es fa servir com a debat previ, per posar les bases d’un bon mètode de treball. 

Es formen tres grups: 

 el primer fa propostes (però no entra a debatre si són bones o dolentes) 

 el segon interromp al primer per posar pegues al que diuen 

 el tercer intervé per donar suport al primer grup 

Pot ser convenient tenir un secretari dedicat a anar apuntant i resumint tot el que es 

diu. 

PHILIPS 66 

Es formen grups de 6 persones que durant 6 minuts tracten un tema. Després es posa 

en comú en gran grup a través dels portaveus de cada un dels grups.  

BRAINSTORMING (PLUJA D’IDEES) 

Es van donant idees davant un problema o decisió a prendre. Tot val i no es pot criticar 

cap aportació. Després s’acaba triant una o vàries de les idees. 

Aquest procés funciona millor si primer es fa en petits grups, i després ens ajuntem 

tots per triar una postura comuna. Però també és possible fer-lo directament en el gran 

grup. 

Els punts a seguir seran els següents: 

 Tots han d’anar dient les propostes que els hi passen pel cap. 

 Les apuntarem totes, no importa que ens semblin estúpides o descabellades 

(de vegades una idea ximple li pot inspirar a un altre una bona idea). 
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 Mentre es van dient idees, està prohibit fer cap comentari sobre si ens semblen 

bones o dolentes (la discussió es farà més tard). 

 Un cop tenim una bona llista, la llegirem tota sencera. És el moment de dir si 

se’ns acut alguna cosa més per afegir. 

 Quan per fi tenim la llista completa, anem llegint un a un tots els punts, i cada 

membre del grup va dient el que en pensa: si li agrada, si ho veu factible, etc. 

 De cada un dels punts, es farà una votació per decidir si el punt es manté o es 

desestima. 

 Un cop analitzats tots els punts, tindrem una nova llista amb les idees que no 

han estat desestimades. 

 A partir de la llista d’idees que no han estat desestimades, el grup fa una 

discussió al voltant de quines són les millors, quines prefereix cadascú, quines 

són més a l’abast de les nostres possibilitats,... 

 Finalment se’n tria una (o vàries) d’aquestes idees. L’elecció és preferible que 

es faci per consens que no pas per majoria. 

 

DISCUSSIÓ EN TAULA RODONA AMB LA PARTICIPACIÓ DEL PÚBLIC 

Un grup, que pot ser d’experts en un tema, debaten entre ells. Després hi ha un debat 

entre ells i el públic. 

“ROLE PLAYING” O REPRESENTACIÓ DE PAPERS 

Es representa un cas que es pot assemblar tot el que es vulgui a un cas real, objecte 

de conflicte en el grup. Cada persona fa d’actor representant un rol o paper determinat. 

Després es valoren sentiments, alternatives, solucions... 

SIS CAPELLS PER PENSAR (tècnica d’Edward de Bono) 

És un tipus especial de “role playing”. S’estableix un debat sobre un tema on cada 

persona o grup pren com a pròpies unes pautes de comportament segons el color del 

barret que obté. 

Els barrets i característiques són: 
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 BLANC: Neutre i objectiu. S’ocupa dels fets objectius i les xifres. 

 VERMELL: Ira, fúria i emocions. És el punt de vista emocional. 

 NEGRE: Trist i negatiu. Cobreix els aspectes negatius. 

 GROC: Alegre, positiu i optimista. Té un pensament positiu. 

 VERD: És gespa, vegetació i creixement fèrtil. Indica creativitat i idees noves. 

 BLAU: És fred, és el color del cel, que està per damunt de tot. S’ocupa del control i 

l’organització del procés del pensament i de l’ús dels altres capells. 

En haver acabat el debat, es pot parlar entre tots sobre el resultat obtingut, sense tenir 

present el color que representa cadascú. Convé, abans d’això,  fer una estoneta de 

descans, o algun joc de distensió, per tal que la gent s’oblidi una mica del rol que 

estava representant. 

MÈTODE DEL CAS 

Es discuteix en grup una situació real problemàtica per tal de trobar-ne solucions, 

compromisos, canvis afectius... 

Per tal que la discussió sigui constructiva hi ha una sèrie de normes a seguir: 

 Tothom ha de tenir l’oportunitat d’exposar el seu punt de vista. Mentre un parli, 

els altres l’hauran d’escoltar amb atenció, sense interrompre. 

 Cadascú hauria de poder explicar obertament si està enfadat o alguna cosa no 

li agrada. Per això és necessari que, d’entrada, ningú no s’ofengui ni passi al 

contraatac si se sent criticat. 

 Si tenim visions contraposades, tothom haurà d’estar disposat a cedir en 

alguna cosa per tal d’arribar a un acord. 
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PROVA D’AVALUACIÓ CONTÍNUA: EL DEBAT 
 
Contesta les següents preguntes tenint en compte els continguts treballats sobre el 
debat.  
 

1. Digues si les següents afirmacions són verdaderes o 

falses:   

 

- El debat té un caràcter més informal que la conversa 

- En el debat, el moderador mai exposa el seu punt de vista 

- En la pluja d’idees (brainstorming) les idees que semblin 

estúpides descabellades s’han de descartar 

automàticament 

- En un debat normalitzat no cal informar-se del tema sobre 

el qual es dialogarà que és quelcom que no requereix 

preparació prèvia 

 

2. Anomena una tècnica de debat  i explica breument en què consisteix.  

3. Quina d’aquestes no és una tècnica de debat citada al text que acabeu de 

treballar? 

a)  Philips 66 

b) Debat amb obstacles 

c) Mètode del cas 

d) Group-T 

4. Anomena cinc recomanacions per dur a terme un debat.  

5. Escriu una de les preguntes que hagin sorgit dins el grup així com la 

resposta que se n’ha donat.  

 

 

 

 

 

V F 
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ANNEX 10: Guió role playing (sessió 8) 

Dividirem el grup classe en 4  grups de 5 persones . Segons les característiques 

psicoeducatives es formaran grups heterogenis.  

 La dinàmica consistirà en presentar cinc situacions problemàtiques sobre el consum 

de drogues. En cada situació els alumnes hauran d’adoptar un determinat rol (que serà 

el mateix per tots) i debatre sobre les possibles solucions. En cada grup hi haurà un 

moderador que anirà variant quan canviï la situació. El moderador, serà el responsable 

del compliment de normes del debat. També s’encarregarà d’observar el grup i anotar-

ne el seguiment a  partir d’una graella d’avaluació (rúbrica).Quan hagin passat deu 

minuts aproximadament es  canviarà la situació.   

L’avaluació d’aquesta activitat conta un 30% sobre el total i es tindran en compte 3 

factors : 

 l’ús del català (10%) 

 El respecte del torn de paraula i participació (5%) 

 Rol de moderador (5%) (l’avalua la professora) 

 Argumentació de l’opinió (10%) 

Tot i l’avaluació que farà cada moderador, la professora anirà passant per cada grup 

per contrastar la informació. En cas que el moderador no sigui objectiu la seva nota 

se’n veurà repercutida.   

 

 

 

 

Situació 1.   

Fa uns dies que la meva filla Marta arriba a casa amb els ulls molt vermells i vidriosos i 

fa olor a fum.  La Marta té 16 anys i últimament s’ha ajuntat amb  una colla d’amics 

més grans que ella.  A més, els caps de setmana arriba molt tard a casa i més d’un 

cop vomita. Estic molt preocupada perquè veig que deixa de banda els estudis i té 

canvis d’humor. La veritat és que no sé què fer.  
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 Què faries si fossis aquesta mare/pare? 

 Demanaries ajuda a un professional? Parlaries abans amb la teva filla?  

 Li comentaries a la teva parella? 

 T’enfadaries amb ella o intentaries entendre-la?  

 Parlaries amb els seus amics i amigues o amb altres pares o et sentiries 

avergonyida amb la situació? 

Situació 2.   

Sóc el Martí i tinc 15 anys.  El dissabte passat vaig organitzar una festa d’aniversari a 

casa meva, ja que els meus pares havien marxat. Jo mai bec alcohol però uns amics 

meus van portar cerveses i altres begudes alcohòliques i la festa es va descontrolar. 

La casa va quedar feta un desastre: plats trencats, menjar pel terra, pintades a les 

parets... A més, l’Eloi va beure molt i vaig haver de trucar l’ambulància.  Quan els 

meus pares van arribar em van fotre molta bronca, però jo no havia fet res! Ja no 

confien en mi. Per altre banda, els pares de l’Eloi em responsabilitzen del que li va 

passar al seu fill. 

 Imagina que ets el Martí, què faries?  

 Parlaries amb l’Eloi per resoldre el mal entès?  

 T’enfadaries amb els teus amics o ho deixaries córrer per evitar conflictes?  

 T’atreviries a fer una altra festa?  

 Com convenceries els teus pares de que tu no en tenies la culpa? 

 Com creus que s’hagués pogut evitar aquesta situació? 

Situació 3. 

Sóc en Toni, tinc 17 anys i m’he trobat en una situació que no se com resoldre. El cap 

de setmana passat vaig anar amb un amics al bar del germà d’una amiga de la nostra 

colla, que també venia amb nosaltres. Som una colla d’amics d’entre 17 i 18 anys. Jo 

en tin 17, però  l’Enric, el cambrer em serveix l’alcohol que vulgui. Aquell dia abans 

d’anar al bar ens varem fumar algun porro i després vaig beure molt! Total que em van  
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haver de  venir buscar els meus pares perquè anava molt borratxo. Els meus pares 

estan molt enfadats amb mi perquè mai m’havien vist tant borratxo i no volen que torni 

a sortir amb la meva colla. 

 Que faig perquè hem deixin seguir anant amb la meva colla d’amics? 

 Els meus pares volen saber el bar on hem van vendre l’alcohol, els hi dic? Si 

els hi dic pot tenir problemes l’Enric. 

 Jo penso que no és tan greu com es pensen els meus pares, total només bec 

els caps de setmana per passar-ho millor, lo de fumar si que veig que cada cop 

és més freqüent, creieu que ho he d’aturar ja? O ja ho deixaré més endavant, 

soc jove i tinc ganes de passar-ho bé! 

 Creieu que és una bona solució deixar d’anar amb el amics que consumeixen 

porros i alcohol igual que jo per deixar-ho de fer?  

Situació 4  

Sóc la Júlia, monitora de la secció de joves de l’esplai El Roure. La setmana que ve 

treballarem el tema de les drogues amb els nois i noies de la secció però no sé per on 

començar. He pensat que els podria informar sobre els seus efectes i m’agradaria fer 

alguna activitat dinàmica, potser un debat, però no  sé ben bé com fer-ho. També 

havia pensat que podrien fer un mural, però em sembla que és molt avorrit. A ells els 

hi agrada molt fer teatre així que una altra opció seria aquesta.   

 Imagina que ets la Martina, com treballaries aquest tema?  

 Se’t acut alguna activitat interessant? 

 Com faries un debat sobre les drogues? 

 Com t’informaries del tema? Buscaries a Internet?  

 Convidaries alguna persona perquè fes una xerrada? Qui seria el millor 

candidat? 
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Situació 5 

Sóc  en Pau, tinc 18 anys i estic estudiant segon de Batxillerat. El dissabte passat, 

com cada dissabte a la nit, vam sortir tots els de la classe a la discoteca. Ens agrada 

molt sortir ara que ja tots tenim la majoria d’edat, tot i que l’altre dia va ser un dia 

diferent. Un noi ens va oferir amfetamines i molts dels meus companys van acceptar i 

en van prendre. Jo m’hi vaig negar tot i que no paraven d’insistir-me que no passava 

res, que una no em faria res. No em vaig enfadar, però no em va agradar gens que 

prenguessin drogues ja que sortim per passar-nos ho bé i bevent una mica crec que ja 

és suficient. Els meus amics m’han proposat de prendre’n el proper dissabte ja que 

diuen que s’ho van passar d’allò més bé. Jo no ho vull fer, però són els meus amics... i 

fins que no ho faci no em deixaran en pau.  

 Creieu que en Pau ha d’acceptar prendre amfetamines per tal de que els seus 

amics deixin d’insistir-lo? En cas contrari, què penseu que hauria de fer en 

Pau? 

 És tant greu com l’explica en Pau la situació o prendre’s una amfetamina un dia 

no passa res? 

 Que creieu que seguiran fent els amics d’en Pau cada cop que surtin? Seguiran 

prenent drogues o només ha sigut una curiositat puntual? 

 Creieu que en Pau ha de parlar-ho amb els pares? I amb els pares dels seus 

amics? 

Situació 6 

Sóc la Paula,  professora de català i tutora d’en Carles. És un alumne molt bo, quasi 

brillant en totes les matèries (no baixa del notable), però ja fa algunes setmanes el seu 

rendiment ha baixat en picat: ha suspès tres exàmens, falta molt a classe i, quan ve, 

sembla que estigui marejat. A més, he vist que a l’hora del pati ja no va amb els seus 

amics de sempre; ara acostuma a anar amb una colla de nois més grans que es 

passen el dia fumant porros i, fins i tot, els he vist beure alguna que altra cervesa 

després de classe, sempre fora del recinte escolar. 

Imagina que ets la Paula, què faries?  
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 Intentaries parlar amb ell directament per saber què està passant. 

 No et preocuparies, ets la seva tutora, no la seva mare.  

 Esperaries uns dies i procuraries tenir prou informació per poder citar els pares 

i comentar la conducta del seu fill.  

 

Nota: A l’activitat anterior s’han proposat 6 situacions, però en l’activitat real amb els 

alumnes se n’han de desenvolupar només 5.  La docent pot triar les que cregui més 

adequades 
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ANNEX 11: Rúbrica del moderador (sessió 8) 

Com a moderador, t’has d’encarregar que les normes del debat es duguin a terme,  i a més, has d’avaluar els teus companys tenint compte 

tres característiques: si fan servir el català per expressar-se, si participen i respecten el torn de paraula i si argumenten de manera adequada 

les seves opinions.  

La teva avaluació a de ser el més objectiva possible. A continuació, tens una taula que has d’omplir per cada company del teu grup, 

considerant que:1 equival a mai; 2 a gairebé mai, 3 moderadament; 4 gairebé sempre i 5 sempre.  

 Alumne 1: Alumne 2: Alumne 3: Alumne 4: 

Ú
s 

 c
at

al
à

 

S’expressa en català              1  2  3  4  5 

Llenguatge  formal                 1  2  3  4  5 

Fluidesa                                    1  2  3  4  5 

S’expressa en català         1  2  3  4  5 

Llenguatge  formal            1  2  3  4  5 

Fluidesa                               1  2  3  4  5 

S’expressa en català    1  2  3  4  5 

Llenguatge  formal       1  2  3  4  5 

Fluidesa                          1  2  3  4  5 

S’expressa en català          1  2  3  4  5 

Llenguatge  formal             1  2  3  4  5 

Fluidesa                                1  2  3  4  5 

  P
ar

ti
ci

p
ac

ió
 

Participació                              1  2  3  4  5 

No interromp                          1  2  3  4  5 

To no agressiu                         1  2  3  4  5 

Participació                         1  2  3  4  5 

No interromp                     1  2  3  4  5 

To no agressiu                    1  2  3  4  5 

Participació                   1  2  3  4  5 

No interromp                1  2  3  4  5 

To no agressiu               1  2  3  4  5 

Participació                          1  2  3  4  5 

No interromp                      1  2  3  4  5 

To no agressiu                     1  2  3  4  5 

A
rg

u
m

e
n

ta
ci

ó
 Raona la resposta                   1  2  3  4  5 

És coherent                             1  2  3  4  5 

Dóna informació                    1  2  3  4  5 

Raona la resposta              1  2  3  4  5 

És coherent                        1  2  3  4  5 

Dóna informació                1  2  3  4  5 

Raona la resposta         1  2  3  4  5 

És coherent                   1  2  3  4  5 

Dóna informació          1  2  3  4  5 

Raona la resposta               1  2  3  4  5 

És coherent                         1  2  3  4  5 

Dóna informació                 1  2  3  4  5 
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ANNEX 12: Avaluació final (sessió 9) 

AVALUACIÓ FINAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA  

Nom i cognoms:         Data:    

1. Enumera les propietats textuals i a continuació omple els espais en blanc.  

Les propietats textuals són:  

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 

La ……………………………………........ és la propietat que estableix lligams entre les diverses unitats 

que composen el text; proposicions, oracions i paràgrafs, fent que cada frase sigui interpretada en 

relació a les altres. Alguns exemples que fan que aquesta propietat es vegi alterada són: 

……………………………………., ……………………………………. i ……………………………………. 

L’……………………………………........ té la funció de donar significat a la situació comunicativa.  És 

necessari triar el registre ..................................... o el registre .................................... segons quin 

sigui el nostre receptor.  

La ……………………………………....... fa que la informació estigui ordenada i adequada a 

l’estructura del text. Dóna significació al text.  

La …………………………………….......  és la propietat que fa que un text sigui correcte respectant 

les normes ortogràfiques, prosòdiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques.  

2. Posa un exemple per a cada una de les propietats textuals.  

3. Encercla l’opció que sigui correcte.  

 En la redacció d’un article d’opinió és important que tinguem en compte: 

a) No és necessari tenir res en compte, podem escriure’l com vulguem. 

b) Només que el títol i el tema siguin originals i atraients.  

c) Respectar l’estructura del text i fer una sèrie de passos previs abans d’escriure l’article. 
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d) Primer hem de pensar els arguments i després triar el tema.   

 Quan ja disposem dels primers recursos facilitats pel sistema:  

a) No importa el nombre d’enllaços que tingui, els he de llegir tots de principi a final per saber 

quina informació em pot interessar.  

b) He de filtrar la informació abans de consultar-la, tenint en compte uns criteris de selecció. 

c) Només hauré e seleccionar els tres primers enllaços perquè són aquests els que més 

informació em proporcionaran.  

 Una de les característiques lingüístiques de l’article d’opinió és:  

a) Llenguatge amb estil objectiu. 

b) Incoherència textual. 

c) Recursos retòrics. 

d) Totes són correctes . 

 El debat és .................  entre dues o més persones que intenten .............el seu punt de vista 

sobre un tema comú i ............... l'altre de la veracitat o bondat de la pròpia opinió. 

a) un diàleg/exposar/convèncer  

b) una conversa/imposar/convèncer 

c) un diàleg/imposar/apartar 

d) una conversa/acordar/enganyar a 

4. Explica quines són les principals funcions del moderador al llarg del debat.  

5.  Posa un exemple d’un tema polèmic que podria ser objecte de debat i explica perquè.  

6. Cita i explica les principals característiques dels passos a seguir per a la realització d’una 

cerca estratègica a Internet.  

 

 


