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1. Dades Generals (IES Institut de Cubelles)

CURS ACADÈMIC Educació Secundària Obligatòria

Nivell Educatiu Educació Secundària Obligatòria

Departament Aula d'acollida

Nom de l’assignatura Aula d'Acollida

Grup Classe -

Professor/a Francesc d'Assís Serra Vilalta

Correu electrònic francescserravilalta@hotmail.com

Telèfon de contacte 93·895·50·24

Tema Unitat Didàctica (UD) Expressió Oral

Període en el que
s’imparteix la UD Tot el curs

Horari
Dilluns 10:30 – 11:30

Dimecres 8:30 – 10:30
Dijous 8:30 – 9:30; 10:30 – 11:30; 13-14

Divendres 10:30 – 11:30

2. Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)

CURS ESCOLAR 2011-12

Nivell Educatiu
2n cicle 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

Portaveu Grup Georgina Mesón Rius

Correu electrònic gina.meson@gmail.com

Telèfon de contacte 660·87·04·49

Membres del grup
Bolíbar Navarro, Laia
García Yagüe, Teresa
Mesón Rius, Georgina
Miguel Peña, Sandra
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3.- Títol de la UD

Em dic Diversitat

4.- Justificació/Contextualització de la UD

Els alumnes necessiten dominar la presentació oral per realitzar una de les funcions
més bàsiques de l'ésser humà: comunicar-se. A més a més, aquest és un requisit
indispensable  per  a  la  correcta  integració  dins  i  fora  de  l'aula,  ja  sigui  tant  amb
companys  o  professors  com  amb  d'altres  ciutadans.  Es  tracta  també  d'un  petit
començament  per  a  aprendre a  utilitzar  la  llengua  autòctona,  que  com a  vehicle,
ajudarà  a  realitzar  els  estudis  obligatoris  i  ajudarà  a  trobar  un  possible  futur
professional. D'aquesta manera, el fet de saber presentar-se oralment és una funció
indispensable per a la vida quotidiana dels alumnes, sense la qual no tindrien cap
oportunitat en el món social, educatiu i laboral del país.

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

1. Presentació personal oral

L'alumne  serà  capaç  de  presentar-se  en  català,  anomenant  les  seves  característiques
bàsiques i  essencials (com el seu nom, el seu país d'origen, els anys que porta vivint a
Catalunya, els estudis que està cursant...) per a iniciar una conversa en la nova llengua que
està aprenent i facilitar així la seva integració.

2. Presentació personal escrita

L'alumne serà capaç d'escriure aquesta presentació personal estudiada anteriorment per tal
de ser capaç (o com a mínim tenir una base) de transmetre la informació d'una manera més
formal o institucional (per exemple per si ha d'omplir formularis o demanar feina).

3. Descripció física personal oral

L'alumne serà capaç de donar una descripció oral de la seva aparença física, esmentant
trets com el color dels ulls, cabells, i la roba o detallant la mida del nas, boca, etc. També
serà  capaç  de detallar  trets  com l'alçada o constitució,  a  part  d'esmentar  els  possibles
accessoris que pugui dur, com ulleres, barret, bigoti, etc.

4. Descripció física personal escrita

L'alumne serà capaç de transmetre la informació anterior de manera escrita, per tal  que
pugui començar aprendre l'ortografia i gramàtica de la llengua que està aprenent.
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6.- Continguts

PROBLEMA Conceptuals
(Saber Dir)

Procedimentals
(Saber Fer)

Actitudinals
(Saber Sentir)

Estratègies
(Saber Aprendre)

Presentació
personal oral

Conèixer els
temps verbals

Conèixer
vocabulari bàsic

Saber utilitzar els
articles
(femení/masculí)
(singular/plural)

Pronunciar
correctament

Enllaçar el discurs
adequadament
(anar per ordre).

Posar en pràctica
elements
comunicatius no
lingüístics

Actitud activa de
tots els alumnes.
Preguntar davant
d'un dubte i intentar
respondre els
dubtes dels
companys

Targetes de
cartolina

Joc de pilota

Presentació
personal
escrita

Conèixer els
temps verbals

Conèixer
vocabulari bàsic

Saber utilitzar els
articles
(femení/masculí)
(singular/plural)

Escriure seguint
les normes
ortogràfiques

Escriure seguint la
gramàtica
adequada

Saber ubicar el
propi país en un
mapa

Curiositat per
conèixer les
diferents
procedències dels
companys de classe

Actitud activa de
tots els alumnes.
Preguntar davant
d'un dubte i intentar
respondre els
dubtes dels
companys

Col·locar els fulls
sobre el mapa

Descripció
física

personal oral

Conèixer els
temps verbals

Conèixer
vocabulari bàsic

Saber utilitzar els
articles
(femení/masculí)
(singular/plural)

Saber utilitzar els
adjectius

Pronunciar
correctament

Interioritzar el
vocabulari emprat

Actitud activa de
tots els alumnes.
Preguntar davant
d'un dubte i intentar
respondre els
dubtes dels
companys

Cartolines amb els
dibuixos per a
presentar els trets

Joc del “ Qui és
qui”?
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PROBLEMA Conceptuals
(Saber Dir)

Procedimentals
(Saber Fer)

Actitudinals
(Saber Sentir)

Estratègies
(Saber Aprendre)

Descripció
física

personal
escrita

Conèixer els
temps verbals

Conèixer
vocabulari bàsic

Saber utilitzar els
articles
(femení/masculí)
(singular/plural)

Saber utilitzar els
adjectius

Escriure seguint
les normes
ortogràfiques

Escriure seguint la
gramàtica
adequada

Fixar-se en les
característiques
físiques dels
companys de classe

Actitud activa de
tots els alumnes.
Preguntar davant
d'un dubte i intentar
respondre els
dubtes dels
companys

Joc: endevina qui
sóc

Integració i
interiorització
de conceptes

Ser capaç
d'expressar tant
oralment com per
escrit una
presentació i
descripció
personal.

Dominar el
vocabulari i els
temps verbals

Dominar els
diferents articles

Ser capaç
d'escriure seguint
les normes
ortogràfiques i
gramaticals.

Ser capaç de
pronunciar el més
adequadament
possible

Tenir una actitud
participativa però
reflexiva.

Es valorarà l'ajuda
proporcionada als
companys, sempre i
quan aquesta sigui
de qualitat (si més
no, d'ajuda al
company).

Joc de l'Oca de
les presentacions i
les descripcions

Joc “què tinc al
cap”?

Role playing
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7.- Avaluació Global de la UD

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
%

Qualificació

Actitud participativa a classe
50

Ajuda als companys
20

Treball continuat, persistència
30

100

El grup classe al que s'aplicarà aquesta unitat didàctica és, com es mostrarà més endavant, molt

heterogeni. Cada alumne parteix d'uns coneixements previs molt diferents, a més a més de presentar

unes diferències individuals molt grans en quant al ritme d'aprenentatge. És per això que no podem

exigir un nivell fixe i homogeni al qual tots els alumnes han d'arribar, sinó que, contràriament, el que

s'ha de valorar és el procés que fa cada estudiant, l'interès que mostra, les preguntes que fa o la

implicació que té l'hora d'ajudar a d'altres companys. Així doncs, creiem que l'actitud participativa a

classe pren gran importància en l'aula d'acollida,  ja que és una manera de mesurar l'esforç que

l'alumne realitza en la unitat que ens ocupa.

En segon lloc es valorarà que sigui persistent en les tasques, i que l'esforç que dediqui al llarg del

curs sigui constant (no val no implicar-se en les primeres sessions i després treballar molt en les

últimes).

Finalment, trobem important que l'alumne faci el millor per ajudar als seus companys, ja sigui resolent

les preguntes d'aquests o, si s'escau, guiant-los durant el procés d'aprenentatge. El professor, però,

haurà de tenir en compte que aquesta última funció (la de guiar el procés d'aprenentatge) només la

podran realitzar els alumnes més avançats, per exemple, quan acabin les seves tasques. Dit d'una

altra  manera,  els  alumnes amb més facilitat  o  més coneixement  de  la  llengua catalana,  ja  que

s'espera  que  no  requereixin  tant  de  temps  per  a  resoldre  les  tasques  manades  pel  professor,

dedicaran part del seu temps a ajudar als companys amb més dificultats a resoldre exitosament (fent-

los pensar, no donant les respostes i prou) als alumnes que necessitin més ajuda. D'aquesta manera

es fomenta també la companyonia a l'aula i el treball en equip. No obstant, considerem que tots els

alumnes podran, en alguna ocasió, aportar alguna cosa a la resta de la classe.
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8.- Documentació sobre la UD

Llibres i articles• Vocabulari en imatges (Ed. Generalitat de Catalunya)• Món lectoescriptura (Grup promotor, Santillana)• Món llengua i culturalitat (Grup promotor, Santillana)• Veus 1: curs de català (Publicacions de l'abadia de Montserrat)• On és l'Ona? (Edicions l'Àlber)• Diccionari català-àrab en imatges (Panini)• El meu primer diccionari en imatges• Quadern de treball de llengua de segon cicle ESO (Mc Graw Hill)• Lèxic usual català-àrab / àrab-català (Ed. Generalitat de Catalunya)

Documentació digital

• www.edu365.cat  

• http://acollidagarraf.wikispaces.com/INICI  

Altres (CD, DVD, MP3, etc., etc.)• Veus CD's: curs de català 1, 2, 3.
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Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe

Alum-
ne

C. Previs Input Output Autono-
mia

Persis-
tència

Hàbits
Treball

Motiva-
ció

Interacc-
ió

A.U.
(2n)

B V O M A A A P

S.G.T.
(2n)

B V E A M A M P

C.A.
(3r)

B V E A M M M P

F.S.R.
(3r)

B V E M B B M P

H.Q.
(3r)

B V O/G B A A A I

E.S.
(3r)

A V E A A A A P/C

M.e.Y.
(4t)

B V O/G B A A A I

S.A.C.
(4t)

B/M V E M A A A I

I.O.
(4t)

M V E/O M M M M I

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

Tal i com es pot observar en la taula anterior, aquest és un grup força peculiar. La majoria dels

alumnes parteixen d'uns coneixements previs baixos (fins i tot podríem dir que molt baixos). A

més a més, la preferència de tots els estudiants a l'hora de rebre la informació és visual. D'altra

banda, es valora que la motivació de la meitat d'aquest és alta, i l'altra meitat mitja. Per tant, es

tracta d'un grup amb uns coneixements de partida pobres,  que necessita rebre la  informació

d'una manera visual  i  pràctica,  però que té ganes d'aprendre i  millorar.  És per  això que per

aquesta unitat didàctica hem ideat una sèrie d'activitats molt dinàmiques, totes elles molt visuals,

on els alumnes tenen oportunitat de participar i d'aprendre cadascú al seu ritme. A més a més,

són activitats que pretenen emular situacions en les que es puguin trobar a la vida real, o si més

no, que els preparen per a resoldre situacions quotidianes.
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SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus
activitat1

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

Endreçar
targetes

Els nens hauran d'endreçar unes targetes, cadascuna de les

quals tindrà escrita una paraula, per a formar una presentació.

Un cop muntada la descripció, aquesta es penja a la pissarra i

es practica la pronunciació amb el professor.

La presentació consistirà en:

Hola, em dic ________ i tinc ___ anys.

Sóc de _______ i visc a Catalunya des de fa ____ anys/mesos.

Estudio ____ d'ESO a l'Institut de Cubelles.

1h

Distribució normal dels

alumnes

Targetes, blu-tak per a

penjar les targetes a la

pissarra

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
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SESSIÓ 2 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus
activitat2

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

Joc del

penjat

Joc  del  penjat  en  el  que,  en  lloc  d’emplenar  els  forats  amb

lletres, s’emplena amb les paraules apreses en l’activitat anterior

(endreçar targetes). El penjat es farà a la pissarra.

Seguidament,  cada nen ha d’escriure la  seva presentació  en

una targeta i enganxar-la sobre el seu país en un mapa mundi.

30'

30'

Distribució normal dels

alumnes

Mapa mundi

Targetes en blanc

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
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SESSIÓ 3 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus
activitat3

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

Passar la

pilota

Els nens es van passant la pilota entre ells, però cada vegada

que la passen a algú han de dir una paraula que anirà construint

la presentació. Després es repeteix l’activitat, però en lloc de dir

una paraula, han de dir una frase sencera.

En el cas de que quedi temps, es farà el joc dels relleus i cada

vegada que nen un surti a córrer haurà de dir una frase de la

presentació.

1h
Els alumnes realitzaran

aquesta activitat al pati

Pilota

3 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
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SESSIÓ 4 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus
activitat4

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

Presenta

ció trets

físics i

joc de

“Qui és

qui?”

En aquesta sessió es presenta el vocabulari corresponent a la

descripció de trets físics:

Cabell ros/castany/moreno/pèl-roig/calb; cabell llarg/curt; cabell

llis/arrissat; alt/baix; prim/gras; ulls blaus/marrons/negres/verds/

grans/petits; nas gran/petit; boca gran/petita; barba/bigoti.

Per fer-ho es penjaran uns dibuixos a la pissarra, on també hi

haurà escrit el vocabulari

Després,  els  nens jugaran a una mena de “Quién es quién”,

preparat especialment per a que posin en pràctica el vocabulari

ensenyat. D'aquesta manera aprendran a identificar els diferents

trets físics de les persones i d'un mateix.

30'

30'

Distribució normal dels

alumnes

Cartolines amb els

dibuixos per a presentar

els trets i joc “Quién es

quién”

4 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
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SESSIÓ 5 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus
activitat5

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

Endevina

qui sóc

Cada  nen  posarà  el  seu  nom  en  un  full  i  escriurà  la  seva

descripció utilitzant el vocabulari presentat a la sessió anterior.

Els alumnes acompanyaran la descripció personal amb una foto

de cadascú que hauran de portar de casa.

Seguidament, el professor recollirà les presentacions i les llegirà

en veu alta, sense dir el nom del nen que l'ha escrit. La resta

d’alumnes haurà d'esbrinar qui és l’autor d’aquella descripció.

Per últim, els fulls es penjaran a la paret de l'aula per decorar-la.

45'

15'

Distribució normal dels

alumnes

Fulls de paper blanc DIN-

A4

Una fotografia de cada

alumne

Llapis de colors

5 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
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SESSIÓ 6 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus
activitat6

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

 

¿Què

tinc al

cap?

Es reparteix una targeta a cada nen, on hi haurà la foto d’una

persona famosa i el seu nom. Sense que l’estudiant la vegi, se

la  penja  al  front.  Aquest,  fent  preguntes  descriptives  (sóc

ros/sa?; Sóc moreno/a?), fins a esbrinar de qui es tracta.

1h
Distribució normal dels

alumnes

Targetes amb foto

Cartolines

6 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
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SESSIÓ 7 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus
activitat7

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

El joc de

l’oca

En aquesta sessió els nens jugaran al típic joc de l’oca però

l’adaptarem entorn a la

1.Casella de la Oca: quan caus aquí, avances fins la següent

casella amb una oca i tornes a llançar el dau.

2.Caselles  interrogant: has  d’agafar  una targeta  interrogant,

que demanarà  realitzar  una acció/activitat  depenent  del  color

d’aquesta (blau = pintar sobre un dibuix; groc = escriure; vermell

= resposta oral). Si no la realitzes bé tornes a l’inici.

3.Casella escala: si caus a una de les dues caselles escala,

vas a l’altra casella escala (tant si et fa avançar com retrocedir)

4.Casella presó: si caus aquí, estàs una ronda sense tirar el

dau.

Casella  de  la  mort:  si  caus  en  aquesta  casella  tornes  a

començar des de l’inici.

1h
Distribució normal dels

alumnes

Taulell del joc

1 dau

fitxes de l'oca

Còpies del dibuix de dues

cares (nen/nena)

Targetes amb proves

Llapis de colors

7 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
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SESSIÓ 8 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus
activitat8

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

Lums,

càmera,

acció!

El alumnes es gravaran amb una càmera de vídeo un per un

presentant-se  i  descrivint-se  físicament  amb  el  vocabulari

treballat.

Posteriorment,  es  projectaran  els  vídeos  i  es  reproduiran

mentre el professor dóna feedback.

1h

Distribució normal dels

alumnes dins l'aula

d'acollida.

A l'aula amb projector es

distribuiran mirant tots a la

pantalla.

Càmera de vídeo

Projector

Ordinador

8 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

16



SESSIÓ 9 DATA: .../..../..... AULA: ......
Observacions:.........................................................................................................................................

.

Tipus activitat9 Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Material

Presentem-nos!

L'activitat  consistirà en buscar,  durant  l'hora de classe,

una  persona  de  l'escola  a  qui  dirigir-se  en  català  i

presentar-se. Aquesta pot ser tant un professor, com un

alumne o un altre treballador del centre.

1h

L'activitat no es durà a

terme dins l'aula, sinó a

qualsevol indret del centre

on trobin la persona amb

qui interactuar.

No és necessari cap

material per aquesta

activitat.

9 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
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat

Sessió 1: El professor ha d’explicar l’activitat als alumnes.

També  ha  de  fomentar  l’actitud  participativa  dels

estudiants fent preguntes sobre com endreçar les targetes.

És molt possible que sorgeixin dubtes entre els alumnes;

el professor haurà de deixar espai per a que els companys

es puguin ajudar entre ells, i si no se'n surten, resoldre’ls

ell mateix. També pot ser que els ritmes de treball siguin

molt diferents, i que uns alumnes acabin molt abans que

els altres. Llavors el professor ha de demanar als alumnes

més ràpids que ajudin als alumnes amb un ritme de treball

més lent.

El  paper  del  professor  ha  de  ser

actiu. Ha d’estar pendent del ritme

de treball de cada alumne i resoldre

els dubtes que hi vagin sorgint.

La classe comprèn perfils  molt  diferents de

l’alumnat.  Cada  alumne  té  un  coneixement

de la llengua diferent de la resta. És per això

que,  els  alumnes  que  acabin  l’activitat,

passaran a ajudar els alumnes que encara la

estiguin realitzant.

Sessió 2: Amb aquesta activitat tan comuna és fàcil que

alguns alumnes aixequin el to de veu o tinguin tendència a

parlar amb altres companys sobre d’altres temes que no

siguin l’activitat a realitzar. El professor haurà de moderar

les interaccions entre els alumnes i haurà d’estar pendent

de que el to de veu utilitzat sigui l’adequat.

El  paper  del  professor  ha  de  ser

actiu.  Ha  de  motivar  els  alumnes

per a que donin propostes, mentre

anirà fent “el penjat” a la pissarra.

Per atendre a tots els alumnes, el professor

haurà  de  preguntar  als  estudiants  que  es

mantinguin més callats o en un segon pla per

a que interactuïn.
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Sessió  3:  En  aquesta  sessió  el  professor  haurà  de

coordinar l'activitat de manera que la pilota arribi a tots els

alumnes per tal de que tots posin en pràctica el que han

après. A més, com que és un exercici por habitual i que

s'acosta més a un joc d'esbarjo,  caldrà que el professor

estigui pendent de que es realitzi  correctament i que no

derivi en altres jocs poc didàctics.

El professor hauria de mantenir-se

en  un  segon  pla,  però  ha

d'encarregar-se  de  que  l'activitat

sigui dinàmica i que tots participin,

ajudant  a  que  els  alumnes  més

tímids o porucs es desinhibeixin.

L'activitat està enfocada perquè els alumnes

de menys nivell  aprenguin,  mentre que per

als que tenen un nivell més alt pot servir com

a repàs. Per a aquests, també s'ha pensat el

joc de relleus, que implica un domini més alt

de la llengua.

Sessió  4:  La  funció  del  professor  és  molt  important,

sobretot de cara a la primera part de la sessió. Cal que

s'asseguri que tots els alumnes van entenent els diferents

significats, ja que si  no la segona activitat no tindrà cap

sentit. A la segona part, ajudarà als alumnes resolent els

dubtes  que  puguin  tenir,  i  comprovarà  mitjançant  la

observació en quin grau han adquirit el vocabulari.

El  paper  del  professor  ha  de  ser

actiu. Ha d'aconseguir que tots els

alumnes identifiquin i  entenguin el

vocabulari  ensenyat,  i  resoldre els

dubtes que vagin sorgint.

Donat que cada alumne té un coneixement

diferent de la llengua, seria molt profitós que

els  alumnes  amb  més  nivell  realitzessin

l'activitat amb els de menys nivell.
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Sessió 5: el professor haurà de recuperar els dibuixos amb

els quals es va ensenyar el vocabulari de les descripcions

físiques  a  l’anterior  sessió.  Els  penjarà  a  la  pissarra  i,

d’aquesta manera, els nens tindran a l’abast les paraules

que han d’usar per d’escriure’s. Un cop explicada l’activitat,

repartirà  els  fulls  blancs  i  remarcarà  als  alumnes  la

importància de fer bona lletra i de que la feina quedi bonica

i polida ja que les descripcions serviran per decorar l’aula.

Els nens treballaran individualment durant la primera part

de la sessió i s’haurà d’intentar que no es llegeixin les

descripcions entre ells per poder fer l’activitat següent. No

es pretén que facin una descripció elaborada, sinó que

uneixin frases senzilles usant la primera persona del

singular i el vocabulari indicat.

La segona part de la sessió sí que és interactiva. El docent

llegirà les descripcions dels nens una per una i després de

cada lectura preguntarà als  alumnes si  saben de qui  es

tracta. Els nens que ho sàpiguen hauran d’aixecar la mà i

el  professor  decidirà  qui  contesta.  En  el  cas  de  que  la

El docent haurà d’anar supervisant

la feina individual de cada alumne i

atenent les dificultats i dubtes que

cada un tingui durant la realització

de  les  descripcions.  Durant  la

segona  activitat  tindrà  un  paper

actiu tot llegint les descripcions en

veu  alta  i  donant  el  torn  als

alumnes que vulguin contestar.

Degut a la diversitat de l’alumnat, n’hi haurà

que  tindran  més  dificultats  que  d’altres  a

l’hora  de  redactar.  El  professor  haurà  de

prestar  una especial  atenció  als  estudiants

més  nouvinguts.  Els  que  acabin  més

ràpidament,  podran  anar  enganxant  la

fotografia al full i si encara els sobra temps

podran dedicar a decorar amb colors el títol

de la descripció o a pintar, per exemple, un

marc al voltant de la fotografia.
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resposta no sigui correcta el professor donarà el torn a un

altre company. Cada vegada que s’endevini l’autor d’una

descripció, aquest agafarà el seu full i el penjarà a la paret

de la classe, allà on el professor indiqui.

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat

Sessió  6: El  professor  s’ha  d’encarregar  que  tots  els

alumnes  participin  per  tal  que  tots  puguin  practicar  la

descripció. També s’encarregarà que les normes del joc es

compleixin i de resoldre dubtes. En cas que el joc durés

poc,  és  important  improvisar  i  aprofitar  les  targetes  de

famosos per practicar les descripcions.

El  professor  reforçarà  els  intents

dels  alumnes  per  descriure  al

personatge i  corregirà aquells  que

cregui  adients.  El  seu paper  serà

actiu si veu decaure la sessió, fent

ell  mateix  preguntes  sobre  el

personatge.

Els  personatges  que  s’escullin  per  fer

l’activitat hauran de ser prou coneguts per a

que els nens els puguin esbrinar.

També es pot intentar buscar un personatge

famós de cadascun dels llocs de procedència

dels alumnes.

Sessió 7: El paper del professor ha de ser actiu des del

primer moment en què expliqui als nens la dinàmica del

joc, que entenent les diferents procedències, el joc pot ser

desconegut per l’alumne. El professor serà qui dirigeixi el

joc,  ja  que  farà  una  selecció  de  les  targetes  amb  les

preguntes més adients per cada alumne segons el nivell

que tingui  aquest.  D’aquesta  manera  ens  assegurem la

L'actitud  del  professor  ha  de  ser

participativa  amb  els  alumnes

sense introduir-se de ple en el joc,

ja  que  els  jugadors  han  de  ser

únicament  els  nens.  Les

explicacions i regles del joc han de

ser  clares  i  concises  perquè  els

Els  nens  de  l’aula  tenen  diferents  nivells

d’assoliment  de  la  llengua,  és  per  aquest

motiu que la funció del professor és vital en

aquesta  sessió,  ja  que,  ha  de  preveure

quines  caselles  poden  presentar  grans

dificultats per l’alumne en qüestió, o per tot el

contrari, molt fàcils d’assolir.
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participació  de  tots  i,  sobretot,  tenim  en  compte  les

capacitats de cada nen.

nois  entenguin  ràpidament  el

procediment  del  joc.  El  professor

s’encarregarà  de  motivar  i

incentivar  als  alumnes  tenint  en

compte  les  diferències  de

cadascun.

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat

Sessió  8:   els  alumnes  aniran  sortint  un  per  un,

acompanyats d'un company de classe, per seure a dues

cadires situades a un racó de la classe col·locades una

mirant  a  l'altra.  Una  serà  per  l'”entrevistat”  i  l'altra  pel

càmera.  Cada  nen  es  presentarà  i  descriurà  i,

seguidament,  s'invertiran  els  papers.  Quan  la  parella

d'alumnes hagin acabat, sortiran una nova parella.

Quan tots els joves hagin estat gravats i hagin fet de

càmeres, la classe, juntament amb el professor, es dirigirà

a l'aula amb el projector, es connectarà la càmera a

l'ordinador i es reproduiran, un per un, els vídeos de les

presentacions i descripcions. El mestre anirà aturant-los

per fer comentaris i correccions als alumnes.

El professor ajudarà a repassar la

presentació i descripció abans de la

gravació  als  alumnes  amb

dificultats.

Durant  les  gravacions  en  si,  el

mestre  no  tindrà  un  paper  actiu,

sinó que només intervindrà en cas

de  que  hi  hagi  problemes  tècnics

amb la càmera o altres dificultats.

Els  alumnes  amb  més  dificultats  poden

repassar  i  practicar  individualment  amb  el

professor  la  presentació  i  descripció  oral

abans  de  gravar-se.  D'aquesta  manera,

començaran  gravant-se  els  estudiants  amb

un nivell més elevat.

A més, el professor donarà un feedback més

profund als alumnes als quals els hagi costat

més la presentació i descripció oral.
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Sessió 9: la sessió començarà dins l'aula, on el professor

els hi explicarà l'activitat i els farà pensar en una possible

persona  a  qui  dirigir-se  i  què  dir-li  aproximadament.

D'aquesta  manera,  el  professor  anirà  dirigint-se

individualment a cada alumne per preguntar-li quina idea

té.

Posteriorment, els estudiants sortiran de l'aula per anar a

posar en pràctica la presentació. Es dirigiran a la persona

triada  mentre  el  professor  anirà  supervisant  de  manera

indirecta la conversa de cada alumne.

Es convocaran tots els estudiants passat un quart d'hora a

la classe i cada u explicarà la seva experiència. És quan el

professor haurà d'aprofitar per donar un feedback general

a la classe.

El  docent  haurà  de  ser  flexible  i

adaptar-se a les idees proposades

pels alumnes. La seva implicació a

l’hora  de  preparar  la  presentació

haurà  de  ser  proporcional  a  la

motivació i dificultats dels alumnes.

A  l’hora  de  donar  el  feedback

hauria de fer crítiques constructives

i  en  cap  cas  dirigir-se  a  un  sol

alumne  per  fer  explícit  un  error

comès.

En la  presentació  els  alumnes amb menys

dificultats es podran encarregar de dir frases

més  complexes  alhora  que  els  nouvinguts

podran fer construccions més bàsiques.
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Annexes

Annex 1: Enquesta que es va utilitzar per extreure les dades sobre les característiques psicoeducatives del grup-classe

Nom:
 

Cognoms:  

Curs:  

 

Respon a les preguntes següents encerclant l’opció que més s’adequa a tu. No hi ha respostes correctes ni incorrectes; si us plau, sigues sincer/a

en les teves respostes:

1)      El professor/a de matemàtiques us vol ensenyar a calcular l’àrea d’un cub. Com prefereixes que t’ho expliqui?

a.      Verbalment i explicant exemples mentre nosaltres escoltem.

b.      Amb diapositives o amb dibuixos a la pissarra per tal que ho puguem veure.

c.       Que ens doni un cub de fusta a cadascú d’exemple per tal que puguem estar tocant i analitzant mentre ell/a ens ho explica.

 

2)      A l’hora de treballar jo...

a.      Prefereixo treballar sol/a sense parlar en veu alta, sense sortir a la pissarra ni fent treballs en grup. Quan ho faig sol/a vaig molt més ràpid i

evitem discussions o que uns treballin més que els altres.

b.      Prefereixo participar a classe i al grup. Prefereixo ajudar als altres o que m’ajudin a mi abans que fer-ho tot/a sol/a. Si no ens deixen

participar a classe m’avorreixo o em despisto més.
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c.       Prefereixo que se’m faci cas quan treballem en grup. Sovint intento convèncer als altres perquè em facin cas ja que normalment tinc raó, i no

m’agrada cedir al que diuen els altres. Sempre prefereixo fer-ho a la meva manera.

d.      Prefereixo que es facin les coses entre tots/es, escoltant totes les opinions. Treballant de forma igualitària sempre surten idees que no sortirien

individualment si es treballa en conjunt respectant a tothom el resultat és molt millor.

 

3)      El professor de química us vol posar nota en referència al temari de separació de mescles. Com prefereixes que t’avaluï?

a.      Que ens faci un examen escrit a l’aula amb preguntes sobre el temari.

b.      Que ens faci un examen oral on li pugui respondre les seves preguntes amb les meves paraules.

c.       Que ens posi diferents mescles o problemes al laboratori i ens les faci separar o resoldre, mentre ens avalua com ho estem fent (examen

pràctic).

 

4)      Quan el/la professor/a ens mana fer una activitat individual al classe...

a.      Sempre acabo dels/de les primers/es

b.      Acabo igual de ràpid que la majoria dels/les companys/es

c.       Normalment sóc dels/de les últims/es en acabar l’activitat. He de rumiar bastant les respostes.

5)      Quan em relaciono amb els/les companys/es de classe, normalment...

a.      Sóc molt obert/a, parlo amb tothom de la classe i m’agraden molt les festes com per exemple els aniversaris.

b.      De vegades em fa vergonya parlar amb alguns companys de classe. Prefereixo quedar amb pocs/ques companys/es abans que les festes amb

molta gent.

c.       Parlo en general amb tots/es els/les companys/es de classe, però amb uns/es més que amb els/les altres.
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6)      Per atendre millor, prefereixo que el professor/a expliqui la lliçó amb vídeos, diapositives o dibuixos, coses que pugui veure.

a.      Vertader

b.      Fals

 

7)      Se’m dóna molt millor explicar-me de manera escrita, amb temps per pensar; responent exercicis o fent exàmens escrits que no pas quan he

d’explicar-me oralment, en veu alta ja sigui amb els companys o amb el professor/a o quan he de demostrar amb la pràctica el que sé fer.

a.      Vertader

b.      Fals

 

8)      Sóc un/a alumne/a autònom/a i independent. Prefereixo espavilar-me sol/a sense que m’ajudin ni a casa, ni els professors ni els companys.

a.      Vertader

b.      Fals

 

9)      Si no m’insisteixen a que m’apunti les coses a l’agenda o no m’estan una mica a sobre perquè faci els deures o perquè estudiï em costa molt seguir

el ritme. Pels estudis em va molt bé que m’ho vagin recordant.

a.      Vertader

b.      Fals

 

10)  Hauria de millorar bastant en els meus hàbits d’estudi: la planificació i l’organització, seguir una rutina de treball, adequar l’ambient d’estudi...

a.      Vertader

b.      Fals
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11)  En general, m’agrada estudiar i fer els deures. Em motiva aprendre coses noves a l’institut.

a.      Vertader

b.      Fals

 

12)  A classe és molt millor que no es faci servir l’ordinador, ni el projector ni la pissarra per tal de poder escoltar el que explica el professor/a sense

distraccions. Aprenc millor escoltant.

a.      Vertader

b.      Fals

 

13)  M’explico molt millor parlant que no pas escrivint o fent les coses. Sovint sé el que em demanen però a l’examen escrit no em sé explicar. Si m’ho

preguntessin oralment ho sabria explicar millor.

a.      Vertader

b.      Fals

 

14)  Prefereixo que m’ajudin amb els deures i amb l’estudi, ja sigui amb els deures o amb les activitats extraescolars. Fer-ho tot sol/a és sempre més difícil

ja que em despisto amb facilitat o m’oblido.

a.      Vertader

b.      Fals

15)  Sóc continu/a i persistent amb els estudis. Sempre vaig fent, i no cal que m’obliguin o em castiguin per tal que treballi.

a.      Vertader

b.      Fals
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16)  Estic acostumat/da a estudiar i a fer els deures, i ho faig com a rutina. No acostumo a oblidar-me ni la feina ni el material. M’organitzo bé.

a.      Vertader

b.      Fals

 

17)  Si no fos obligatori, no vindria a l’institut. Prefereixo fer qualsevol altra cosa abans que estudiar.

a.      Vertader

b.      Fals

 

18)  Em costa més atendre les coses que explica el professor o el que fa a la pissarra. Prefereixo aprendre les coses tocant i provant les coses jo mateix/a.

a.      Vertader

b.      Fals

 

19)  Sovint entenc el temari i ho sé fer, però no em sé explicar. Preferiria que en comptes de fer-me preguntes o fer un examen pogués sortir i demostrar-

ho a la pissarra o que em posessin problemes pràctics per resoldre.

a.      Vertader

b.      Fals

 

20)  Em costi o no, m’esforço per fer els deures i per estudiar. No em rendeixo amb facilitat, i m’obligo a mi mateix/a a treballar.

a.      Vertader

b.      Fals
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21)  Em costa massa posar-me a treballar i sovint perdo molt de temps. Em falta pràctica. No tinc per rutina fer esquemes o resums. Hauria de treballar de

forma automatitzada i amb bons hàbits.

a.      Vertader

b.      Fals

 

22)  Procuro esforçar-me amb els estudis no perquè m’obliguin, sinó perquè em serà necessari per al meu futur i perquè vull continuar estudiant.

a.      Vertader

b.      Fals

 

 

Gràcies per la teva col·laboració!
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Annex 2: Targetes utilitzades a la sessió 1.
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Annex 3: Imatges “Quién es quién”.
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Annex 4: Taulell del Joc de l'Oca de les Presentacions i les Descripcions.
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Annex 5: Targetes de les caselles “interrogant” del joc de l’Oca.
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Annex 6: Cares buides per completar utilitzades per realitzar les activitats proposades a les targetes blaves del Joc de l'Oca.

Noia:           Noi:
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