
La pissarra digital per a treballar llengua 
 
Treballem una notícia 
En un món on la informació arriba per arreu i sense cap mena d'assessorament o orientació, l'escola té la 
obligació d'entomar la lectura dels fets que succeeixen al voltant dels nostres alumnes per entendre el món 
que els envolta. Hem d'ensenyar-los a entendre les notícies, a contextualitzar-les, a ser crítics i constructius 
alhora i sobretot, a motivar-los pels problemes i les alegries que ens envolten.  
 

La pràctica és molt simple. Accedireu al web http://www.edu365.cat/diariescola/  Cada setmana triareu una 
notícia diferent (una d'esports, una política, una d'ecologia, una d'espectacles,…). Amb ella us proposem el 
següent guió de treball:  
 

• Lectura silenciosa de la notícia durant 10 minuts. 
• Treball en parelles per comentar-la durant 10 minuts 
• El mestre tria al final una parella perquè comenti a la classe el que ha entès de la notícia.  
• S'obre un torn de preguntes i rèpliques on hi ha també les vostres aportacions. 

 
Aspectes importants a tenir en compte:  

• És important el treball en parelles i que aquestes no siguin iguals competencialment.  
• Millor quee sempre n'hi hagi un que pugui ajudar a l'altre a entendre el que han llegit. 
• És important fer-ho de manera sistemàtica cada setmana (es pot aprofitar una hora de català) 
• El mestre ha de saber moderar el temps i les qüestions, no deixar que s'escapi el tema proposat. 
• No hi ha apunts, ni res que s'hagi d'escriure. És un treball d'expressió oral, de reflexió i de debat.  

 

Altres experiències  
 

Suports en els debats: ús conjunt professorat - alumne: Presentar i comentar informació de tota mena  
 

La videoconferència i comunicació en línia amb una altra escola: Fer alguna sessió amb una altra escola, 
havent proposat amb antel·lació una proposta a debatre. 
 

Correcció col·lectiva d'exercicis a classe: A part de qualsevol exercici, es pot utilitzar per fer correccions 
col·lectives de dictats o textos escrits pels alumnes i comentar les regles d'ortografia. 
 

Preguntes no previstes que sorgeixin a classe i on s'hagi de cercar la informació: Cal donar sortida en 
algunes ocasions a temes que sorgeixin a la classe i cercar la informació a la pissarra per tal de comentar-la. 
 
Treballar els enigmes 
Un cop a la setmana, i dedicant 15 minuts de temps, posareu a la pissarra un enigma que tots llegiran i que 
podran donar la solució. Us proposem el següent guió de treball:  
 

• Aneu a una pàgina on hi hagi enigmes. http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002enginy/  
• En trieu un tema i un enigma. 
• Durant cinc minuts tots els alumnes llegeixen l'enigma i poden comentar-ho en parelles en veu baixa. 
• Doneu la paraula als alumnes que creguin que saben la resposta i l'aneu comentant en gran grup. 
• Cal que els alumnes han de raonar les seves respostes. 

 

Altres experiències  
 

• Resolem problemes: podem fer exactament el mateix amb problemes matemàtics senzills  

• Comentem imatges: Podem disposar d'un recull de diferents imatges de diversa tipologia  

• Llegim contes curs: Cerquem lectures de diversa tipologia i les llegim tot fent un comentari  
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