
1

TALLER 10 - MILLORAR LA PRONÚNCIA EN CATALÀ ESTÀNDARD - JOSEFINA CARRERA

ACTIVITAT D’AULA 1

HOGWARTS A PROP: ESCAPE ROOM DE PRONUNCIACIÓ

OBJECTIU

Parar atenció en la pronunciació de vocals i la consonant essa sonora.

TEMPS NECESSARI

10 minuts.

NOMBRE DE PERSONES

En grup.

NECESSITATS TÈCNIQUES

Mòbils, connexió a Internet, programa Audacity, altaveus i 5 aules o 2 aules
dividides en compartiments.

INSTRUCCIONS
1. Els estudiants es divideixen en grups de 3 i van passant per 5 sales o 5 espais
en 2 sales. S’hauran de connectar a aquest enllaç:
https://forms.gle/cHJHkxgX2U5jkLw78. A l’última sala, hi haurà el professor.

2. A cada sala hauran de respondre amb un mòbil les preguntes que se’ls
demana a cada classe de l’escape room: botànica, encanteris, història de la
màgia, astronomia i transfiguració. Cada pregunta tindrà una puntuació que
es detalla en el test final.

3. A la classe de transfiguració (és a dir, la de canviar el significat d’una
seqüència a partir del canvi d’un so; per exemple: transfigurem els ous per els
sous), el professor els enregistrarà i avaluarà la pronunciació de les seqüències
proposades que s’hauran transfigurat. Afegirà punts a la puntuació de les
altres sales.

4. Es buscarà el grup guanyador de l’escape room, que serà el que tingui més
punts i el que acabi abans totes les tasques
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GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ

El professor tindrà en compte els encerts del formulari de l’escape room i
també la pronunciació i la millora en la percepció i la pronunciació de les
paraules de la classe de transfiguració.

Si es vol seguir practicant, el professor pot demanar que repassin els àudios
que hi ha a la pàgina web de les Guies de pronunciació del català i també
demanar als estudiants que facin propostes per a nous escape rooms.
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