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3.- Títol de la UD 
 

 
What’s on TV? 
 

 

4.- Justificació/Contextualització de la UD 
 

 
Justificació: 

 

Des de l’assignatura d’anglès es vol conèixer els programes de televisió que s’emeten al 

Regne Unit i als Estats Units. D’aquesta manera es farà una comparació entre els dos països. 

Els objectius generals d’aquesta Unitat Didàctica serien els següents: 

 

-    Cercar i classificar programes de TV en diferents suports. 

-    Elaborar brainstorming i un esquema per a escriure un “Opinion Essay”. 

-    Conèixer les característiques bàsiques sobre l’estructura d’un programa de TV. 

-    Simular un programa TV amb una durada màxima de 4 minuts. 

 

A partir d’aquests objectius, les competències que volem treballar i que volem que l’alumnat 

assoleixin són:  

- Competència comunicativa.  

- Competència en gestió i tractament de la informació. 

- Competència en recerca. 

- Competència personal i interpersonal. 

 

Entenem per competència la capacitat d’aplicar coneixements i destreses en matèries clau i 

analitzar, raonar i transmetre amb eficàcia alhora que es plantegen, resolen i interpreten 

problemes en situacions distintes. 

 

Contextualització:  

 

Davant l’actual societat on els mitjans de comunicació tenen una gran importància, creiem 

molt idoni treballar d’una manera crítica amb el mitjà audiovisual. Desenvolupar un esperit 

crític en aquesta edat és molt important perquè és una edat on es comencen a definir els seus 

interessos i la seva personalitat.  
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Com els alumnes de batxillerat ja tenen un coneixement de la llengua anglesa i les seves 

característiques generals (menjar, costums, tradicions, etc.), creiem que unes de les 

mancances podria esser en l’àmbit dels mitjans audiovisuals.  

 

D’aquesta manera els alumnes s’interessaran per conèixer la tipologia i les característiques 

d’aquests programes, així com la mentalitat i la percepció de la societat que aquests porten 

implícits. Per tant, els serà interessant poder-los comparar amb els del nostre país, ja que 

d’aquests tenen un gran coneixement. 

A més a més, creiem que és important treballar aquest tema per la rellevància que tenen els 

mitjans audiovisuals en la societat actual i creiem que la televisió és un dels més propers al 

jovent.  

 

Aquesta unitat de programació també pretén donar espais per afavorir el treball en grup, així 

com l’organització, la presa de decisions i l’elaboració del projecte grupal. Com que en un 

futur proper es veuran immersos en el món laboral volem remarcar la proposta d’afrontar un 

repte (com és elaborar, estructurar i simular un programa de televisió) en petits grups, per 

afavorir el treball cooperatiu entre iguals.  

 

Metodologia:  

 

La metodologia que farem servir per portar a terme la nostra Unitat Didàctica tindrà en compte 

els interessos de tot l’alumnat. Tot i que la UD serà molt pautada i definida, sempre es tindrà 

en compte la veu dels alumnes i, per tant, estarà oberta a possibles canvis o adaptacions. 

D’aquesta manera els mateixos alumnes també seran partícips del seu procés 

d’ensenyament-aprenentatge.  

 

Per portar a terme aquest projecte ens hem basat en dos punts bàsics. Per començar hem 

intentant construir situacions d’experimentació, on els alumnes haguessin d’utilitzar tots els 

seus sentits per a construir el seu aprenentatge. També hem creat situacions de conversa, en 

petit i en gran grup, a partir de la formulació de diverses preguntes que ajuden a avançar en la 

formació i construcció del coneixement. Aquestes situacions de conversa proporcionen als 

alumnes una forma d’aprendre a organitzar, expressar i compartir idees, dubtes i opinions; 

discutir i validar idees, estimular noves preguntes i buscar noves dades, establir noves 

relacions entre les idees que es tenen i les que s’exposen i promoure el pensament crític. 

 

Hem decidit treballar partint d’aquests aspectes donat que ens permet treballar, d’una banda, 
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valors com la solidaritat o el respecte o el respecte a la diversitat i, d’altra, habilitats que 

fomenten el desenvolupament integral de l’alumnat com són: el treball en equip, la iniciativa, 

l’autoestima, el pensament crític, les habilitats comunicatives, entre d’altres. I en definitiva, 

ens ajuden a crear un aprenentatge estimulant, significatiu i dialògic. 

 

És per això, que enfoquem aquesta unitat didàctica com un projecte on tothom hi intervé 

independentment del grau d’implicació dels alumnes. 

 

Valoració 

 

L’elaboració d’aquest treball ens ha servit per poder entendre el que ens demana la nova llei 

d’educació amb la proposta del treball per competències. El fet d’oferir una unitat didàctica 

amb els continguts interdisciplinaris. Creiem que la solució de poder desenvolupar l’acció 

educativa de manera significativa la tenim en la interdisciplinarietat juntament amb el 

currículum integrat.  

 

El fet de poder plantejar el nostre projecte ens ha permès plantejar diverses competències 

(dins de la importància de la matèria de l’anglès) i realitzar les diferents activitats des de per 

exemple, les matemàtiques, les TICs, les llengües,...i fomentar així un treball integrat. 

 

Hem vist que si aprenem a fer planificacions i a adquirir un ritme de treball plantejat des de 

l’alumnat com a protagonista de l’acció educativa, es pot realitzar un treball enriquidor, tant 

per alumnat com pels docents, i des de un punt de vista significatiu i real on tot s’impregna  

d’un sentit ja que el treball es realitza des de un plantejament real i com a conseqüències, es 

fa servir un material real i útil pels alumnes i les alumnes com una metodologia de treball i 

recerca, eines que ja tenen per una vida futura i un món laboral fora de l’àmbit escolar. 

 

 
 

5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després d e la UD (competències) 
 

 
 

1. Ets un dels productors d’un “Reality Show”, i vols exportar el format als països del Regne 

Unit i dels Estats Units. Has de fer un estudi i classificació dels tipus de programes existents. 

 

2. Imagina’t que estàs treballant a la redacció d’un diari o d’una revista i et demanen que 
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escriguis un Opinion Essay, com ho faries? 

 

3. Creus que tots els programes de parla anglesa tenen el mateix format i la mateixa 

estructura? 

 

4. Ets un publicista que treballes en una empresa publicitària i un dels millors clients vol 

invertir en fer propaganda d’un nou producte que ha treure al mercat. La teva feina 

consisteix en conèixer les característiques pròpies de cada tipus de programa de TV per tal 

d’adequar el producte amb el més adient i així garantir la seva eficàcia. 

 

5. Imagina’t que ets un presentador de televisió, com presentaries el programa? Simula-ho. 

 

Aquests objectius tracten de fer partícips a l’alumnat en el seu procés d’ensenyament 

aprenentatge i on tothom intervé. 

 

Amb aquest projecte hem volgut plasmar la possibilitat de treballar des d’un currículum 

interdisciplinari partint d’una unitat didàctica elaborada amb l’alumnat, cobrint les seves 

necessitats i fomentant el seu protagonisme. 

Per portar a terme les activitats del treball, hem fet servir una planificació on es segueix el 

desenvolupament de la unitat, el seu procés, del que ens basem en una avaluació 

continuada i justa en cada moment real, i on el paper del docent és de guia dels 

aprenentatges. 

 

Dins d’aquest procés ens trobem amb vàries situacions on els alumnes i les alumnes hauran 

de fer servir els seus coneixements d’investigació, aplicació, especialització i transmissió, 

entre d’altres, dins d’un ampli ventall de recollida de dades específiques de la temàtica de la 

unitat útils pel desenvolupament dels conceptes. 

 

Hem escollit aqueta manera de treballar per poder oferir a l’alumnat un aprenentatge de 

qualitat. Hem buscat un sentit on puguin trobar la utilitat dels conceptes treballats i els 

procediments escollits dins de la competències per tal que hi pugui servir com a eina en un 

futur dins d’una realitat social i el context real de cada alumne. 

 



                                                                
                                    

6.- Continguts 

PROBLEMA 
Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

Ets un dels productors d’un 
“Reality Show”, i vols exportar el 
format als països del Regne Unit 
i dels Estats Units. Has de fer un 
estudi i classificació dels tipus 
de programes existents. 

� Diferents tipus de 
programes.  

� Anàlisi de les diferents 
característiques dels programes.  

� Observació directe d’un programa 
de TV. 

� Establiment d’un diàleg durant 
l’activitat. 

� Expressió de dubtes i 
coneixements. 

� Autoreflexió.  
� Capacitat de ser objectiu. 
� Actitud activa envers les 

propostes de classe. 
� Atenció i respecte envers 

la intervenció d’un 
company/a. 

� Destriar les característiques 
més importants de cada 
element per a poder fer una 
classificació a través de la 
recerca i la contrastació 
d’informació.  

Imagina’t que estàs treballant a 
la redacció d’un diari o d’una 
revista i et demanen que 
escriguis un Opinion Essay, com 
ho faries? 

� Conèixer què és un 
opinion essay. 

� Aprofundir en la 
organització d’aquest 
tipus de texts. 

� Aprendre vocabulari i 
expressions necessàries 
per a la realització del 
text. 

� Organitzar correctament el text. 
� Utilitzar les expressions. 

adequades a la tipologia textual 
� Emprar vocabulari relacionat amb 

el tema. 
 

� Saber-se posicionar i dir la 
teva pròpia opinió. 

� Expressar què en penses 
sobre els programes de 
TV. 

 
 

� Buscar recursos lingüístics a 
l’hora de redactar el text. 

� Utilitzar els apunts de classe 
per a realitzar l’opinion 
essay. 

� Saber on trobar informació 
relacionada amb el tema. 

 

Creus que tots els programes de 
parla anglesa tenen el mateix 
format i la mateixa estructura? 
 
 
 

� Vocabulari relatiu a 
programes de TV i 
formes d’expressió.  

� Aspectes o influències 
culturals de la societat 
anglesa en el nostre país. 

� Conèixer i diferenciar els 
trets principals i les 
diferències entre cada 
tipus de programa. 

 

� Comprensió selectiva (tant oral 
com escrita). 

� Utilització de fonts informàtiques 
per realitzar l’estudi dels diferents 
programes i del visionament de 
cadascun d’aquests.  

� Representació de les coses 
observades. 

� Interès per conèixer els 
programes de TV que es 
reprodueixen. 

� Mostra d’una bona actitud 
participativa i de cohesió 
grupal.  

� Cerca de recursos i 
estratègies per poder 
afrontar les dificultats o 
conflictes amb la 
comprensió o expressió de 
la llengua anglesa. 
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Ets un publicista que treballes 
en una empresa publicitària i un 
dels millors clients vol invertir en 
fer propaganda d’un nou 
producte que ha treure al 
mercat. La teva feina consisteix 
en conèixer les característiques 
pròpies de cada tipus de 
programa de TV per tal 
d’adequar el producte amb el 
més adient i així garantir la seva 
eficàcia. 

� Característiques dels 
diferents tipus de 
programes. 

� Definir de quin tipus de programa 
es tracta. 

� Descriure un programa, explicant 
els trets principals. 

� Capacitat d’anàlisi. 
� Assignació de 

característiques adients. 
� Síntesi de les idees 

principals. 

� Fer correspondre certes 
característiques d’un 
programa per tal de definir-
lo i classificar-lo. 

Imagina’t que ets un 
presentador de televisió, com 
presentaries el programa? 
Simula-ho. 
 

� Utilització del llenguatge 
formal. 

� Expressió oral 
� Coneixement i 

reconeixement de 
l’estructura pròpia de 
cada programa. 

 

� Prendre consciència de tot el 
procés que comporta elaborar, 
estructurar i organitzar un propi 
programa. 

� Transmetre al públic l’hipotètic 
programa de manera que es 
garanteixi la comprensió 
d’aquest. 

� Organització entre el grup per 
determinar els diferents rols i la 
funció de cadascun d’ells. 

� Utilitzar el llenguatge adequat a la 
situació. 

 

� Afavoriment de la pròpia 
imaginació.  

� Funcionament coordinat 
del grup en la realització 
del treball. 

� Mostrar una actitud flexible 
i respectuosa amb les 
decisions i opinions 
pròpies i dels companys 
del grup.  

� Aplicar possibles estratègies 
o recursos per recordar i 
expressar oralment el guió 
del programa.  

� Preparar un programa de 
televisió.  

� Capacitat de sintetitzar la 
informació que vols 
transmetre a partir de 
resums i esquemes. 



                                                                
                                    

 
 
7.- Avaluació Global de la UD 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

Treball en grup: 
- Procés  
- Actitud participativa 
- Presentació del programa final (originalitat, estructura, continguts...) 

40% 

Treball individual: 
- Opinion Essay 
- Ús correcte i ric de la llengua anglesa en la simulació  

20% 

Coavaluació  20% 

Autoavaluació 20% 

 
100% 

 
 

Justificació de l’avaluació 

 

L’avaluació que plantegem per aquesta unitat didàctica és una avaluació continuada on l’objectiu és 

avaluar tot el procés d’aprenentatge de cada alumne de l’aula. Per aquest motiu, avaluarem el treball 

individual per tenir coneixement del grau d’aprenentatge de cada noi/noia en particular, així com 

també les seves dificultats i necessitats; també avaluarem el treball grupal, és a dir, com 

desenvolupen la resolució del problema a nivell de grup i amb quin grau de cooperativitat. Creiem 

que el treball en grup és clau i que pot aportar aspectes molt positius a l’alumnat.  

 

Proposem que per arribar a aquesta avaluació s’elabori una graella d’observació, formada per tots els 

ítems que es volen avaluar. Aquesta graella és important que sigui flexible i oberta per tal de poder 

anotar el procés d’aprenentatge que segueix cada alumne; què ha assolit cadascú, quin grau i les 

actituds que aquest té (els possibles entrebancs que mostra en alguns moments, els progressos o les 

necessitats que pugui tenir...).  
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És a dir, farem una avaluació formativa tenint en compte i fent un seguiment individual del procés 

d’aprenentatge de cada alumne. 

 

Per fer una avaluació real, competent i conseqüent hem tingut molt present que avaluem 

competències, és a dir que, des d’un principi recalquem la importància d’avaluar en acció, dia a dia, 

sessió a sessió, observant i valorant el progrés de cada alumne sense oblidar el seu punt de partida. 

A més, per fer-la més completa, hem tingut en compte les tres etapes: la fase de la recollida de la 

informació (avaluació inicial), la interpretació i anàlisi de les dades (avaluació formativa i formadora) i 

la de la presa de decisions a partir dels resultats obtinguts (avaluació final). 

 

Aquesta avaluació, a més també tindrà en compte l’opinió de tot l’alumnat ja que es realitzarà una 

autoavaluació i una coavaluació. Amb l’autoavaluació, el que pretenem és que els mateixos alumnes 

siguin conscients del seu aprenentatge, en quin grau han assolit els continguts i els objectius 

proposats, quina funcionalitat tindrà allò que han après... I, amb la coavaluació el que pretenem és 

que l’alumnat valori les simulacions de la resta de companys tot analitzant els seus punts forts i els 

seus punts febles.  

 

1. Avaluació inicial 

 

Aquesta avaluació es portarà a terme a l’iniciar la unitat didàctica i servirà al docent per esbrinar 

quins són els coneixements previs i els interessos principals dels alumnes sobre la temàtica. 

L’objectiu de l’avaluació inicial és doble; per una banda, serveix perquè el mestre obtingui la 

informació suficient per poder ajustar les activitats i, per l’altra, perquè el mateix alumne conegui quin 

és el seu punt de partida. Aquesta es treballarà a partir dels instruments d’avaluació que seran 

bàsicament: la conversa col·lectiva amb l’alumnat, l’observació directa de les converses dels grups 

d’alumnes i l’anàlisi dels resultats. 

 

2. Avaluació formativa/formadora 

 

Aquesta avaluació es farà durant el transcurs del projecte i serà l’eina bàsica pel docent per poder 

extreure informació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus alumnes. Aquesta es 

treballarà a partir de graelles d’observació i tots els treballs que es realitzin durant el procés. 

 

3. Avaluació final o sumativa. 

 

Aquesta avaluació es realitzarà al finalitzar la unitat didàctica i servirà al docent per poder extreure 

conclusions sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge que s’ha realitzat en cada alumne. Aquesta 
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es treballarà a partir de la posada en comú de totes les graelles d’observació i les treballs finals 

realitzats. A més, es distribuirà un espai on els alumnes puguin aportar la seva visió del tot el procés. 

 

Així doncs, hem realitzat una avaluació que permet als alumnes autoregular-se, potenciant el 

desenvolupament de la seva metacognició, de tal manera que es trobin més identificats i implicats en 

el seu procés d’ensenyament i aprenentatge i que aprenguin a ser responsables del seu 

coneixement. 

 

Com a docents realitzarem una taula on puguem comparar l’evolució de l’abans, el durant i el 

desprès de tal manera que ens permeti veure quines són les competències assolides, quines són les 

activitats que han funcionat i quins són els punts a millorar com a professionals.  

 

El resultat d’aquest projecte no és conseqüència de les decisions prèvies adoptades en cada àmbit 

sinó que, seguint amb la idea que ens proposa el model generatiu, el resultat d’aquest projecte és la 

interacció d’aquests àmbits dins d’un espai abstracte, que seria l’espai d’acció resultant. D’aquesta 

manera volem destacar el valor de la relació de coherència, de funcionalitat i de contextualització i 

també del nivell de complexitat que requereix cadascuna d’elles. 
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8.- Documentació sobre la UD  

 
 

 
Llibres i articles 

 
� Torres, J. “Globalización y interdisciplinariedad: el currículum integrado”. 
 
� Ascen Díez de Ulzurrum Pausas, Agustí Masegosa Labad. “La dinàmica de grups en l’acció 

tutorial”. Activitats per fer a l’aula. Biblioteca de Guix nº101 
 

 
� Friederike Klippel “Keep Talking” Communicative fluency activities for languages teaching. 

Cambridge Handbooks for Language Teachers. Series edited by Penny Ur. 
 
� Vint-i-nou autors/es. “Estrategias organizativas de aula”. Propuesta para atender la diversidad. 

Editorial Laboratorio Educativo. Claves para la Innovación educativa, nº8. Graó 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Documentació digital 

 
- BBC World: www.bbc .co.uk/news/ 
 
- NBC News Live: www.nbc .com/ 
 
- Discovery Channel: www.discoverychannel .ca/ 
 
- Fox 11: www.fox11 online.com/ 
 
- Fashion TV: www.ftv .com/ 
 
- BBC School: Educational resources from the BBC. 
 
- Isabel’s ESL site: English as a foreigh/ second language in Secondary Education. News, Music, 

Cinema & Sport. 
 
- http://www.writefix.com/argument/retireno.htm 
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Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 
 
Alumne 

 
C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

1 B V G B B B M P 

2 M A E A M M A D 

3 B V E A A M A P 

4 M A E M M M M P 

5 B A E B M M M P 

6 M V O M M M M P 

7 M A O M M M M P 

8 A A E A A A A C 

9 B V E M M M M D 

10 B V E B A M M D 

11 A A E A A A A D 

12 B V E A M M M P 

13 M A E A M M M P 

14 A V E A M A M C 

15 B V E B B B B D 

16 B V E B M M M P 

17 A V O A A A A C 

18 M V O M M M M D 

19 B A O B B B M P 

20 B A O B B B M P 

21 M A E M M M M P 

22 M A E M A A A D 

23 A A O A A A A P 

24 B V E B B M M P 

25 B A E B B M M P 

26 M V O M M M M I 

27 M T O M M M M P 

28 A V O M M M M P 

29 M A G A A A A C 

30 M V O M M M M P 

 
 
 
 
Codis: 
 
Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència 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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SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA:  Observacions:.......................................................................................................................................... 

 
 

Tipus 
activitat 1 Explicació de l’activitat Durada Organització de l’ aula  

Recursos/Materials 

Activitat 

introductòria: 

Què sabem 

sobre la TV?  

Aquesta activitat consistirà en visualitzar 6 fragments de programes 

de televisió coneguts per tal que l’alumnat comenci a familiaritzar-se 

amb el tema.  

A partir d’aquests programes es farà un petit debat on 

s’intercanviaran opinions sobre quina visió tenen ells de la televisió, 

quins programes miren, quina diferències veuen entre aquests 

programes i els anglesos... 

Per que l’alumnat tingui més participació, s’escollirà un moderador/a 

que regularà els torns de paraula, i un secretari o secretària que 

recollirà les idees més significatives que s’hagin parlat. 

 

Aquesta activitat ens permetrà conèixer quins seran els 

coneixements previs sobre el tema i el grau d’interès i motivació que 

mostren. Per tant, actuarà com a activitat d’avaluació inicial. 

 

 

1 hora 

Per veure els diferents 

fragments dels programes es 

col·locaran tots els alumnes 

en semicercle. 

 

Per fer el debat, es 

col·locaran tots i totes en una 

rotllana.  

  

 
 
Selecció de fragments dels 
programes de televisió2.  
Fragment 1: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=xhozQU1wCLk 
Fragment 2: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=84T-
GdSUqGA&feature=channel 
Fragment 3: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=5dgzszWlG6c&feature=c
hannel 
Fragment 4: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=IFdV8eU7Oqk&feature=
channel 
Fragment 5: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=3RVAq-
DrjAM&feature=channel 
Fragment 6: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=uaAr9Qc8fMQ 
 
 

                                                 
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 
2 Adjuntats a l’annex 1 
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Activitat 2: 

Analitzem 

diversos 

programes! 

Un cop vist els sis fragments de programes es realitzarà un treball 

cooperatiu a través del mètode anomenat trencaclosques (Jigsaw).  

 

Dividim la classe en grups heterogenis de 5 membres cada un.  

Es crearan grups base heterogenis. Cada grup tractarà un tipus de 

programa, és a dir, un fragment dels que van ser visualitzats. Així 

doncs tindrem 6 grups bases. Cada membre del grup es fixarà en 

un dels següents ítems: 

- Estructura 

- Vocabulari 

- Contingut 

- Interès personal 

- Destinataris 

 

El mètode jigsaw fa que es creïn grups d’experts. Això fa que 

l’alumnat, un cop organitzat en grups base, es torni a ajuntar per 

especialitat. Així doncs, tindrem un grup per als que treballen 

l’estructura, un pels de vocabulari, un per al contingut, un altre per  

l’interès personal i finalment un per als destinataris. 

 

L’objectiu és que cada grup d’expert treballi el seu tema i comparin 

els diferents programes. A més a més, poden aprofundir en el tema 

clau construint mapes conceptuals, esquemes clarificant els dubtes 

plantejats... 

 

Una vegada dut això a terme, els experts tornen al grup base. Cada 

membre es responsabilitza d’explicar al seu grup la part que ell/ella 

 

1 hora 

Per fer l’activitat del 

trencaclosques l’alumnat es 

reparteix per l’aula, cada un 

distribuïts en petits grups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Els fragments de vídeos 

- Ordinador amb Internet 
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ha preparat. Així doncs, tots es necessiten mútuament i es ven 

obligats a cooperar, perquè cada un d’ells disposa d’una peça del 

trencaclosques i els seus companys/es d’equip tenen les altres, 

imprescindibles per culminar amb èxit la tasca proposada. 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3: 

Coneixem els 

opinion essay  

 

 

 

 

La professora porta a classe un exemple d’un Opinion Essay3. 

Es projecte a la pissarra. Entre tots es fixen en les característiques 

d’aquest tipus de text. 

 

La professora, a través de la tècnica d’ensenyament del modelatge, 

va explicant i guiant com s’hauria de fer l’Opinion Essay. 

 

Els alumnes s’organitzen per parelles i se’ls proporcionen dos 

exemples més d’Opinion Essay i ells mateixos els hauran d’analitzar 

per conèixer la seva estructura i els elements més importants. 

Aquesta vegada, però, ho faran sense la professora. En acabar, es 

farà una posada en comú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

Per la tècnica de modelatge, 

l’alumnat es posa en 

semicercle davant de la 

pissarra. 

Per l’anàlisi dels exemples: la 

professora organitza les 

parelles. És a dir, tutorització 

entre iguals, que cada parella 

tingui diferents nivells 

d’aprenentatge perquè 

puguin cooperar i enriquir-se 

dels diferents coneixements 

que puguin tenir.   

L’espai de l’aula ha d’afavorir 

que tota la classe es pugui 

agrupar en parelles d’una 

manera amplia i còmodes.  

 

 

 

 

 

- A l’annex 1 es troben 8 

articles diferents que són 

exemples d’Opinion Essays. 

 

- Triar quins es volen 

analitzar i quins es volen 

utilitzar per fer el modelatge. 

 

Activitat 4: 

Opinem!  

 

 

Pluja d’idees sobre temes per a fer l’opinion essay i escollim els 6 

1 hora 

 

 

Per tal de que tots els 

 

La pluja d’idees la farem a la 

pissarra.  

                                                 
3 Article 1 de l’annex 2 
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temes més votats. 

 

A partir d’aquests temes, els alumnes decidiran sobre quin tema 

volen fer l’article. Tot l’alumnat de la classe s’haurà de distribuir 

equitativament entre els 6 temes, de manera que si la classe té 31 

alumnes, hi haurà 5 alumnes per a cada tema.  

 

Comencem a fer l’opinion essay de manera individual. 

 

alumnes es puguin veure les 

cares per decidir el possible 

tema, els alumnes es 

col·locaran en rotllana 

asseguts a les cadires.  

 

Per fer l’opinion essay cada 

alumne s’asseu al seu lloc.  

Aquesta permet que tothom 

pugui visualitzar totes les 

idees que van sorgint.  

A més, de l’avantatge que 

comporta modificar o afegir 

idees quan es requereixi.  

Si és possible, es podria fer 

en una pissarra digital per tal 

de guardar el document.  

Activitat 5: 

Analitzem 

l’argumentaci

ó dels nostres 

companys/es  

 

Acabem l’opinion essay i fem un intercanvi amb la resta d’opinion 

essays dels companys i companyes i els analitzem tot fent-ne una 

petita correcció. Analitzem els punts forts i els punts que es poden 

millorar tot fent un intercanvi d’idees. El professorat serà qui 

finalment doni l’últim cop de vista a aquestes argumentacions i 

acabi de corregir allò que està bé i allò que està malament. 

Posteriorment en farà el retorn als alumnes.  

 

A partir d’aquí, es recuperen els grups base de l’activitat 2 per 

començar amb la preparació dels programes de televisió.  

 

Es dedicarà l’estona final a fer un repartiment de les tasques que 

s’hauran de fer de cara a la següent sessió (buscar informació, tipus 

de programa a representar...) 

1 hora 

La primer part de la sessió 

els alumnes se situaran 

asseguts en parelles.  

 

Per començar a treballar els 

programes, els alumnes 

s’organitzen per grups base.  

 

 

 

 

 

Opinion essay realitzats 

pels companys/es. 

 

Material quotidià de l’aula 

(bolígrafs, fulls...) 

Activitat 6: 

Som 

productors 

A partir dels grups base que s’han realitzat en l’activitat número 2, 

es tornen a realitzar aquests mateixos grups i es comença a 

treballar l’estructura que tindrà el programa de televisió de cada 

 

 

 

Oferir espai a l’aula perquè 

els alumnes s’agrupin per 

 

5 programes visualitzats a la 

sessió 2. 
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grup.  

 

Es tracta de realitza una pluja d’idees prèvies per tal de començar a 

encaminar el programa. Es potenciarà el treball autònom de 

l’alumnat, i la tasca de la mestra consistirà en un guiatge. Anirà 

passant per cada grup resolent dubtes, ajudant, guiant... 

 

1 hora 

grups d’una manera còmode.   

Ordinadors o material  que 

pugui ser necessari per 

l’alumnat.  

Activitat 7: 
Som 

productors 

 
Continuem fen treball per grups per preparar el programa.  
 
La professora continua guiant als diferents grups. 

1 hora 
Cada grup es situa a l’aula 
per poder treballar el seu 
programa. 

 
Material utilitzat a la sessió 
anterior 

Activitat 8: 

Representem 

un programa  

 

Després de les dues sessions de treball autònom on l’alumnat s’ha 

d’haver preparat el programa, aquesta sessió consistirà en la 

simulació d’aquest. Cada grup sortirà e exposar i representar el seu 

programa i, la resta de companys i companyes n’hauran de fer un 

anàlisi amb una fitxa prèvia que ja tindran, s’hauran de fixar en: si hi 

ha una estructura clara i ordenada, si els continguts es tracten 

adequadament, si és adequat al destinatari, si s’utilitza el vocabulari 

adient... 

 

En acabar totes les exposicions es tancarà la classe fent una petita i 

breu valoració.  

 

2 hores 

L’aula s’organitzarà en dues 

parts: una d’elles serà 

l’escenari on es realitzaran 

les simulacions i l’altra serà el 

públic, on hi haurà totes les 

cadires col·locades en files 

per tal que l’alumnat pugui 

observar adequadament la 

simulació dels companys.  

Per fer la petita valoració, 

s’intentarà col·locar a tot 

l’alumnat en forma de cercle 

per tal de facilitar l’intercanvi 

d’opinions.  

 

 

 

 

Material necessari i que 

requereix l’alumne per a fer la 

simulació.  

 

Fitxa d’avaluació4 de cada 

grup.  

Activitat 9: 
Que hem 
après? 

 

Aquesta última sessió consistirà en realitzar una avaluació final de 

tota la UD i de tot el procés d’aprenentatge que ha realitzat 

1 hora 
 

 

  

 

                                                 
4 Es troba a l’annex 3 
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l’alumnat.  

 

En primer lloc es farà una valoració conjunta i de manera oral de 

tota la UD, l’alumnat juntament amb el professorat haurà d’analitzar 

què és el que ha anat bé i el que es podria millorar per a posteriors 

aplicacions.  

 

Posteriorment, es faria una autoavaluació, on cada alumnes 

s’avaluaria en funció de quin ha estat el grau d’aprenentatge, 

participació i implicació al llarg de tota la UD.  

 

Per a fer la valoració conjunta 

ens col·locarem en cercle, ja 

que d’aquesta manera es 

facilitarà l’intercanvi 

d’opinions. 

 

Per a fer l’autoavaluació cada 

alumne seurà a la seva taula 

individualment.  

 

 

- Per l’autoavaluació 

s’utilitzarà una graella5 amb 

ítems.  

 
 
 

                                                 
5 Es troba a l’annex 4 i 5 
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Orientacions metodològiques 

� Les metodologies del projecte s’han dissenyat per desenvolupar de 

diverses maneres els continguts bàsics reals per, d’aquesta manera, 

animar a l’alumnat a analitzar diverses estratègies d’aprenentatge, a 

buscar noves maneres de resoldre problemes  i aplicar-les a qualsevol 

tipus de repte fora i dintre de l’aula. 

� Es un projecte interdisciplinari organitzat que intenta aprofitar les 

oportunitats individuals i col·lectives  de tot l’alumnat. Tanmateix, 

estableix una coherència entre el què ensenyar, a qui, per a qui, quan i 

com. Així doncs, es tracta d’una proposta formativa intencionada, una 

intervenció global associada a un propòsit dins d’un context real que 

segueix un model generatiu, és a dir, que té en compte la seva naturalitat 

antropològica, cultural i social. 

� Hem tingut en compte la relació de coherència, de funcionalitat i de 

contextualització  de les diferents propostes, així com una perspectiva de 

complexitat de les mateixes. Per tant, els propòsits inicials no només es 

justifiquen en sí mateixos, sinó també en la seva funcionalitat amb la resta 

de decisions adaptades i en la seva pràctica. 

� Una intervenció global que no es pot descomposar en variables aïllades, 

sinó que han de ser preses com una experiència integral, en especial per 

aquells que la rebin o per aquells que s’han d’incorporar a ella. Així doncs, 

partim que el projecte de formació constitueix pel destinatari una vivència  i 

alhora un repte . 

� Fer que els/les alumnes participin  de manera activa en una gran varietat 

d’activitats amb les eines que necessitin per avançar i aprendre la llengua 

estrangera. 

� Ens centrem en aconseguir que els i les alumnes entenguin i es 

comuniquin des del primer dia. Per assolir aquesta cita ens centrem en un 

l’ensenyament transversal  tot enllaçant i reforçant altres assignatures que 

estudien. Tanmateix, es dirigeix l’atenció dels alumnes, subtilment, a la 

forma de l’expressió lingüística i promovent la millora en la comunicació i la 

fluïdesa. A més, les activitats tenen en consideració les capacitats i el nivell 

de l’alumnat, tot tenint en compte que poden haver diferents nivells dintre 
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d’una mateixa classe. 

� Les activitats estableixen objectius lingüístics reals  i proporcionen les 

habilitats bàsiques i una base sòlida sobre la qual construir. A més, 

identifiquen i es centren tant en les habilitats receptives com en les 

produïdes, animen als nens/es a respondre i expressar-se de diverses 

maneres. S’anima als estudiants/es a treballar en parelles o grups amb la 

finalitat que tinguin més oportunitat per practicar la llengua i establir una 

certa independència amb el docent i, per tant, més autonomia . 

� Per que l’alumnat tingui l’oportunitat de mostrar tot el que sap i participar 

més a classe, provocarem situacions on hagin d’aportar idees i, amb 

aquestes, lèxic. A més, es crearà un ambient satisfactori i estimulant . 

També es donarà més responsabilitat a l’alumnat, mitjançant el treball amb 

els seus companys i el tractament de la informació i competència digital. 

� Partint de que no tots els alumnes persegueixen les mateixes metes ni els 

motiva el mateix, som conscients que és necessari conèixer aquest 

l’alumnat, al qual dirigim el projecte, i que hem d’actuar amb conseqüència. 

A més d’aspectes evidents com ara oferir un ventall ampli i divers 

d’activitats,  requerint l’ús de material innovador, posant en pràctica 

diferents metodologies de treball... s’han de portar a terme aspectes que 

d’alguna manera no són tan conscients, és a dir, que no estan programats 

de manera explícita, no estan escrits enlloc, però que alhora són, segons la 

nostra opinió, dels més importants per aconseguir una motivació intrínseca. 

Ens referim a aspectes com ara: 

- mostrar acceptació incondicional 

- augmentar la controlabilitat i l’autodeterminació 

- donar seguretat i recolzament emocional 

- conscienciar del que significa l’aprenentatge 

- elogiar l’esforç i el progrés personal 

- valorar la tolerància davant el fracàs 

- considerar la intel·ligència com una habilitat en             

contrast al desenvolupament 

- fer ús de la motivació extrínseca per arribar a la intrínseca 

- ... 

� En aquest projecte proposem doncs, un tipus d’activitats i metodologies per 

dinamitzar la conducta , per fer atractius els continguts, per fer més 
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dinàmic el procés d’ensenyament-aprenentatge. Com ja hem dit al principi, 

per dur a terme aquests aspectes abans s’ha de tenir clar el context en el 

qual es durà a terme el projecte. 

� Diferenciació per nivells d’aprenentatge:  mitjançant aquest tipus 

d’organització es pretén que, en els moments en els que la seqüència ho 

requereixi, es treballi un mateix tema per tot el grup, però fent propostes 

d’activitats diferenciades per nivells de dificultat. 

� En el projecte també partim d’una avaluació inicial , per tal de tenir un 

mapa inicial de cóm és configura l’aula en relació a les diferents 

característiques de l’alumnat. Això permetrà al docent començar les 

sessions de treball organitzant-les de tal manera que el possibilitin 

interactuar de la manera més adequada amb l’alumnat, per ajudar-los a 

anant construint coneixement estratègic. 

� Al llarg de les sessions farem una avaluació formativa , a on disposar de 

informació de cóm l’alumnat va assimilant el treball realitzat, si va construint 

coneixement estratègic i quin ús esta fent de les diferents ajudes rebudes, 

tant per part del docent, com d’altres companys o mitjançant d’alguns 

materials. 

� Per tal d’avaluar tot el projecta realitzarem una avaluació sumativa  a on 

es pugui veure si l’alumnat a adquirit o no els objectius didàctics i si els 

ajustos han estat els adequats. 

� També proposem  avaluacions mitjançant tasques avaluatives,  aquestes 

ens ofereixen més garanties de validesa i fiabilitat. El docent no es 

simplement observador de cóm l’alumnat resol una tasca o activitat 

proposada, sinó que interacciona amb l’alumne, al mateix temps que 

aquest esta en plena resolució del problema. Oferint diferents tipus d’ajuda 

en el moment precís.  

� Utilitzarem el modelatge metacognitiu , amb el qual no pretenem que 

l’alumnat imiti o repeteixi una sèrie d’accions observades, sinó que el 

docent serveixi d’ajuda als estudiants en la construcció d’un model 

d’actuació propi vers a una tasca amb una finalitat determinada. 

� Propiciar activitats amb adquisició de procediments per via alta ; anàlisis 

conscient. Quan l’aprenen es troba amb alguna dificultat en l’aplicació del 

procediment, li sigui més senzill identificar el problema, elaborar un pla de 
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solució i executar-lo satisfactòriament. 

� Treball cooperatiu: Jigsaw : Dividim la classe en grup heterogenis de 4 o 

5 membres cada un. El material objecte d’estudi es fracciona en tantes 

parts com membres tingui l’equip. De manera que cada un dels membres 

rebi un fragment de la informació del tema que, en el seu conjunt, està 

estudiant tot els equips, i no rebre la que s’ha donat a disposició dels seus 

companys/es per preparar el seu propi subtema. Cada membre de l’equip 

prepara la seva part a partir de la informació que el facilita el professional o 

la que ell mateix hagi pogut buscar. Després, amb els integrants dels altres 

equips que han estudiat la mateixa secció, forma un grup d’experts, en el 

qual intercanviar la informació, aprofundir en els conceptes clau, construint 

esquemes i mapes conceptuals, clarificant els dubtes plantejats...Podríem 

dir que arriben a ser experts de la seva secció. A  continuació, cada un 

d’ells retorna al seu equip d’origen i es responsabilitzen d’explicar al seu 

grup la part que ell ha preparat. Així doncs, tots es necessiten mútuament i 

es ven obligats a cooperar, perquè cada un d’ells disposa d’una peça del 

jigsaw i els seus companys/es d’equip tenen les altres, imprescindibles per 

culminar amb èxit la tasca proposada. 

� Grup de investigació (group-investigation):  És una tècnica afí a 

l’atenció, però més complexa. Implica els següents passos: 

- Elecció i distribució de subtemes. L’alumnat tria, segons les seves 

aptituds o interessos, subtemes específics dins d’un tema o problema 

general, normalment plantejat pel professor en funció de la 

programació. 

- Constitució de grups dins de la classe. La lliure elecció del grup per part 

de l’alumnat pot condicionar la seva heterogeneïtat, que haurem de 

respectar al màxim 

- components oscil·la entre 3 i 5 

- Planificació de l’estudi del subtema. L’alumnat i el professional 

planifiquen els objectius concrets que es proposen i els procediments 

que utilitzaren per aconseguir-los, al mateix temps distribueix les 

tasques que hi ha que realitzar (trobar informació, sistematitzar-la, 

resumir-la, esquematitzar-la) 

- Desenvolupament del pla. L’alumnat desenvolupa el pla descrit. El 

professional segueix el progrés de cada grup i els ofereix la seva ajuda. 
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- Anàlisis i síntesis. L’alumnat analitza i avalua la informació obtinguda. 

La resumeixen i la presentaren a la resta del grup-classe. 

- Presentació del treball. Una vegada preguntes i es responen a la 

possibilitat qüestions, dubtes o ampliacions que poden sortir. 

- Avaluació. El professional i l’alumnat realitzen conjuntament l’avaluació 

del treball en grup i l’exposició. Pot complementar-se amb una 

avaluació individual. 

 

� Tutoria entre iguals (Peer Tutoring): aquest recurs es sustenta en la 

col·laboració que un alumne dispensa a un company de classe que ha 

formulant una demanda d’ajuda. Trobem una estructura d’aprenentatge 

cooperatiu, però no ja en grups reduïts i heterogenis, sinó recorren a una 

dualitat: parelles de alumnes d’un mateix grup. “Es una estrategia que trata 

de adaptarse a las diferencias individuales sobre la base de una relación 

diádica entre los participantes. Éstos suelen ser dos compañeros de la 

misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de 

alumno. El tutor enseña y el alumno aprende, siendo generalmente esta 

relación guiada por el profesor (Parilla, 1992). 

Per què la tutoria entre iguals ajudi a millorar el rendiment de l’alumnat 

implicat, tenen que donar-se les següents condicions (Serrano y Calvo, 

1994); 

• L’alumne tutor ha de respondre a les demandes d’ajuda del seu 

company. 

• L’ajuda que proporcioni el tutor al seu company han d’adoptar la 

forma d’explicacions detallades sobre el procés de resolució d’un 

problema i mai han de proporcionar solucions ja fetes. 

 

Tant el fet de rebre respostes amb la solució explicitada com no rebre ajuda 

d’una demanda, comporta, evidentment, un efecte negatiu sobre el 

rendiment. 

 

� Aprenentatge estratègic:  és la suma dels següents aprenentatges, 

• Aprenentatge permanent, continuïtat en la formació, estudiar al llarg 

de la vida. 

• Aprenentatge autònom, una persona que guia l’aprenentatge. 
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L’aprenent aprèn a partir de la guia. 

• Aprenentatge amb amplitud, aprendre més enllà de les àrees. 

• Aprenentatge autorregulatiu, introducció de canvis de ajustar-se 

propis objectius. 

 

� Quan els alumnes es troben a gust en el grup , se senten acollits, 

compresos i estimats pels companys i pels educadors, aquests milloren en 

el procés d’aprenentatge i en la construcció dels coneixements. 

� Posar en pràctica una sèrie d’activitats encaminades a proporcionar a 

l’alumnat mitjans que l’ajudin a madurar, a reflexionar, a facilitar 

tècniques de treball  que afavoreixin el progrés individual, a fomentar la 

interacció social i la cohesió del grup-classe. 

 

 

Actituds docents 

Atendre les necessitats educatives  de tot l’alumnat. 

Dotar de sentit educatiu  a la pràctica educativa. 

Desenvolupar la capacitat d’autonomia. 

Planificació del objectius. 

Interès pels coneixements previs.  

Elaboració d’activitats i tasques estructurades i seqüènciades . 

Confecció de materials i recursos, tenint en compte la motivació, el raonament i 

les relacions interpersonals del nostre alumnat. 

Crear espais de col·laboració . 

Establir diàlegs  per proporcionar a l’alumnat el suport i la guia necessària per 

arribar a assolir progressivament un nivell més elevat d’autonomia. 

Professor a d’ésser un “aprenent estratègic ” ensenyar el que ha après al seu 

alumnat. 

Ensenyar a reflexionar , orientant-los en la pressa de decisions al haver 

d’enfrontar-se a una tasca i afavorint el coneixement declaratiu, procedimental i 

condicional dels estudiants respecte als procediments d’aprenentatge. 

Afavorir en l’alumnat la reflexió  crítica  i la presa de decisions conscients e 
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intencionals en la seva utilització. 

Mitjançant la interrogació , ajuda a l’alumnat a planificar que procediments 

utilitzar. 

Proporcionar elements d’anàlisis  de les variables personals. 

Afavoreix la valoració del procés i la seva adequació. 

Ensenyar els procediments d’una manera comprensiva, flexible i significativa,  

de manera estratègica. 

Determinar què procediments  deurien d’esser ensenyats en cada etapa i cicle 

educatiu, amb què materials, amb quin ordre i de quina manera. 

Hauria de propiciar aprenentatges procedimentals per via alta , això vol dir que 

esta sota control i supervisió conscient. Analitzant què s’ha fet en determinades 

circumstàncies i  què s’hauria d’haver fet. 

El docent , en qualitat de mediador , a d’ajudar a l’alumnat a interpretar el món que 

l’envolta. 

Valorar el conjunt complexa de interaccions que tenen lloc entre condicions de 

naturalesa intrapersonal, interpersonal, curricular i ecològic a i el pes específic 

que adopta la resultant d’aquestes interaccions en un context concret. 

Ensenyar a  reflexionar  sobre les condicions canviants de cada escenari i ajustar 

la pròpia actuació a aquestes condicions. Introduir noves condicions als problemes 

amb els que s’enfronten els estudiants afavorirà l’elaboració d’un coneixement 

estratègic més extens i la posada en marxa de unes estratègies més sofisticades. 

Proporcionar contínuament informació  a l’alumnat sobre el seu procés 

d’aprenentatge, clarificant els objectius a aconseguir, fent-li prendre consciència de 

les seves possibilitats i de les dificultats a superar, propiciant la construcció 

d’estratègies d’aprenentatge adequades i concretes.  

Haurà de fer conscient a l’alumnat dels processos que utilitza per l’elaboració de 

coneixement, els processos cognitius, el control i la planificació de la pròpia 

actuació, la presa de decisions i la comprovació de resultats. 

Dotar a l’alumnat d’una imatge precisa  d’ells mateix com aprenents. 

Per ensenyar a aprendre, el docent per una part ha de ser un bon coneixedor de  

la seva matèria i transmetre els coneixements científics que la conforma, tenen 

que ser capaços de reflexionar i prendre decisions respecte a cóm plantejar 
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l’ensenyament dels continguts curriculars; l’accentuació dels processos 

metacognitius  permetrà a l’estudiant augmentar progressivament el control sobre 

el seu propi aprenentatge trencant paulatinament els lligams de dependència 

establertes amb el docent. 

Els docents han d’estar convençuts que les estratègies d’aprenentatge  que 

ensenyen siguin útils, i que això depèn que les hagin utilitzat personalment amb 

èxit. 

Abans de començar el docent ha de planificar:  

� Els objectius són... 

� Els continguts que haig de revisar i aprendre són... 

� Per on començaré... 

� La informació la trobaré a... 

� Conec... 

� Em costarà.... 

En el procés controla i el regula : 

� El que esta fent. 

� La informació que tinc és suficient. 

Al final del procés avaluarà:  

� He aconseguit... 

� Si haig de tornar a aprofundir en la matèria. 

Un docent pensador i un especialista en la presa de decisions, es capaç de 

planificar i organitzar  les tasques de classe, de relacionar la nova matèria amb 

els temes treballats anteriorment i amb el coneixement previ de l’alumnat. 

S’assegura que l’alumnat comprengui els continguts i anticipi les dificultats que es 

poden presentar en l’aprenentatge. 

Diferència  el contingut rellevant .  

Distingeix entre processos i resultats  de l’aprenentatge. 

Divideix les diferents parts que les integren i reflexiona  amb el seus alumnat. 

Afavoreix la modificació  de les idees errònies i la comprensió de la matèria. 

Explicitar  els seus processos de pensament. 
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Mediador  que guia el pensament del seu alumant. 

Estableix diàlegs  conscients. 

Permet un aprenentatge més significatiu . 

Construir la pròpia autoimatge cognitiva , identificant les pròpies habilitats, 

preferències i dificultats. 

Aconseguir una major adaptació i ajustament  de les tasques escolars que es 

tinguin que afrontar. 

Reflexió  sobre els processos de pensament. 

Proporcionar procediments de treball; cóm, on, cóm buscar i seleccionar 

informació rellevant. 

Un docent que comparteix  amb l’alumnat la responsabilitat de l’eficàcia de 

l’aprenentatge d’un contingut i de la seva aplicació i utilització en situacions 

d’ensenyament-aprenentatge posteriors, el qual té que disposar d’habilitats 

metacognitives, cóm  aprenent i cóm ensenyant per poder prendre les decisions 

més adequades en la seva actuació docent. 

El docent ha d’anar diagnosticant en cada moment la comprensió de l’estudiant, 

ha d’estar atent  a les zones de desenvolupament proper, té que reajustar per què 

els estudiants estiguin preparats per una nova informació, ha de recollir les idees 

que van sorgint i ajudar a concentrar-les i relacionar-les amb altres temes, té que 

determinar la zona sensible a la instrucció d’una classe, d’un subgrup, o d’un 

alumne. 

Ensenyar, mostrar, explicitar  a l’alumnat les decisions més rellevants que hi ha 

que prendre per resoldre una tasca d’aprenentatge. 

Com a docent, la nostra proposta consisteix en proporcionar  als estudiants: 

• Primer, una explicació directa  de la informació sobre l’estratègia 

d’aprenentatge. 

• Posteriorment, planificar tasques de pràctica guiada . 

• Finalment, impulsar l’ús autònom  dels procediments per part dels 

estudiants. 

En l’activitat docent concreta ha d’haver-hi  unes fites instructives clares  i 

compartides pel docent i els estudiants. 
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El docent ha de proporcionar a l’estudiant materials estructurats i seqüencials . 

El docent ha de reflexionar  sobre la naturalesa i els tipus d’ajudes que 

proporcionarà a l’aprenentatge d’estratègies de l’estudiant.  

Presentació del contingut : 

• Proporcionar informació significativa i funcional  sobre un contingut. 

Descripció d’aquest i dels seus aspectes més coneguts. Coneixements 

declaratius. 

• Explicació, mitjançant el pensament en veu alta , sobre com s’utilitza 

contingut procedimental i una tasca autèntica, incloent els processos 

involucrats i la relació entre els processos. Explicació en veu alta del 

procés reflexiu de l’expert docent (com model) de l’ús d’una estratègia. 

Coneixement procedimental i estratègic. 

• Explicació d’on i quan  és adequat aplicar procediment. Coneixement 

estratègic o condicional. 

• Insistir en la utilitat del procediment, en el perquè s’ha d’aprendre i per 

que és necessari . Proporcionar informació sobre el beneficis de l’aplicació 

dels procediment. 

• El docent ha de proporcionar molta informació i exemples  dels 

procediments que són ensenyats. 

Característiques del rol  del professor: 

• Guiar  l’activitat dels estudiants per a comprendre el significat del text. 

• Oferir el feedback  necessari per a monitoritzar-ne la comprensió. 

• Proporcionar la formació necessària perquè els estudiants sàpiguen 

perquè, quan i en quines  situacions cal aplicar un procediment i afavorir 

així la transferència a activitats de trets similars. 

• Considerar l’adquisició d’estratègies com una responsabilitat compartida  

entre el professor i els estudiants. 

• Afavorir la participació  dels estudiants en la discussió. 

Potenciar que sigui els estudiants que controlin el diàleg . 
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Atenció a la diversitat 

Avaluació constructiva . 

Dotar d’eines al docent , això li permeti-hi conèixer millor a seu alumnat per tal 

d’atendre millor la diversitat. 

Aprendre investigant de forma col·laborativa , és a dir, analitzant, provant, 

avaluant, modificant,... 

Aprendre en un ambient de col·laboració i de interacció i comunicació social: 

compartint problemes, fracassos i èxits.  

Elaborar projectes de treball d’indagació conjunta. 

Hi ha que considerar al centre escolar com la unitat funcional . 

Partir de la realitat del context  del centre educatiu. 

Traspassar a l’alumnat la funció reguladora , que realitza el docent per que 

autoregulin el seu aprenentatge i puguin planificar, controlar i avaluar les seves 

operacions al mateix temps que estan aprenent. 

Implantació de les habilitats noves i estratègies en tasques i problemes de la vida 

quotidiana. 

Pràctica reflexiva  a on proporcionarem un envestida que l’anirem retirant a 

mesura que l’alumnat interioritzi el procés de pensament. 

Tutoria entre iguals , els alumnes més avançats tutoritzen o guien el procés a 

seguir d’altres alumnes que tinguin més dificultats. 

Treballarem amb mesures basades en la inclusió : tot l’alumnat ha d’aprendre 

aquelles habilitats que els permetin desenvolupar-se en un món compartit. 

Mitjançant: 

• Agrupament flexibles  dins de l’aula. 

• Crèdits variables. 

• Ensenyament compartit. 

• Treball per projectes. 

• Aprenentatge cooperatiu. 

• Avaluació per portafolis ( acord sobre les evidències que han d’aportar els 
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alumnes per demostrar aprenentatges). 

Factors de diversitat  en l’aprenentatge: 

• Ritme d’aprenentatge. 

• Coneixements previs. 

• Preferències d’entrada/sortida d’informació. 

• Nivell d’autonomia. 

• Nivell de persistència segons grau de concentració.  

• Preferències agrupament. 

• Hàbits de treball. 

• Modalitats d’interacció. 

• Modalitats d’interacció participació. 

• Motivació alta, baixa. 

 

L’aprenentatge en grups cooperatius és un mètode d’ensenyament on es pretén 

millorar l’aprenentatge personal i de grup tenint en compte els coneixement previs 

de tots els seus membres. 

 

Adaptar  les estratègies metodològiques i  organitzatives per tal de donar resposta 

educativa a tots i totes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


