
Ceip Canigó / Marta Nebot, Carlos Arveras, Marta Poyatos 
Títol de l’activitat : “ Tale on line”  Tipus d’activitat :motivació / Expressió  i comprensió escrita 
Objectius:                                                                                                                                                     Nivell : CS                          

• Crear una narració en anglès de manera col·lectiva 
• Col·laborar en activitats en anglès amb altres centres. 
• Integrar les tic com a recurs comunicatiu i participatiu 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:Tale on line 

Els diferents grups participants van continuant una història  que cada setmana un grup diferent ( i de diferents escoles) va continuant. 

PASSOS TEMPS ACT. DEL 
MESTRE 

ACT. DELS 
ALUMNES 

INTERACCIÓ  MATERIAL CONTINGUTS 

1 

20 min 
1ª sessió 

Presentar i 
supervisar la 
lectura . 
Ajudar en la 
comprensió 
plantejant 
preguntes 
orals. 

Lectura en veu alta i 
comprensió del text 

Alumne-alumne 
Alumne-mestre 
Mestre- alumne 

Pàg Web amb el 
conte on line 
Canó de projecció 

2 

20 min 
1ª sessió 

Dirigir la 
discussió 

Propostes de 
possible continuació 

Alumne-alumne 
Alumne-mestre 
Mestre- alumne 

Amb el processador 
de textos i el canó de 
projecció ( pissarra 
digital) 

3 

2ª sessió Vetllar per la 
correcció 
lingüística 

Elaboració en grup 
de la continuació del 
conte 

Alumne-alumne 
Alumne-mestre 
Mestre- alumne 

Amb el processador 
de textos i el canó de 
projecció ( pissarra 
digital) 

4 

3ª sessió Agrupar 
recursos 

Redactar a net el text 
elaborat i una 
il·lustració per enviar 
al web 

Treball 
colaboratiu 

Ordinador i editors 

6 

Demés 
sessions 

Provocar la 
comunicació 
en llengua 
anglesa 

Lectura col·lectiva i 
seguiment de la 
narració 

Alumne-alumne 
Alumne-mestre 
Mestre- alumne 

Pàg Web amb el 
conte on line 
Canó de projecció 

T
ext narratiu. 

C
onnectors 

T
em

ps verbals. 

Lectura col·lectiva del co
nte al w

eb. 
C

onstrucció d’un text narratiu. 
U

tilització del editor de textos i editor de im
atge
s ( escan

ejar) 
 .R

especte a la opinió dels com
panys. 

T
reball en grup. 

P
articipar aportant idees . 

E
sforç en la correcte exp

ressió oral i escrita. 

 
Finalment s’edita el conte per repartir-lo a cada a lumne participant. 


