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TALLER 4 - CREAR UN BON SUPORT VISUAL - INGRID MORA

ACTIVITAT D’AULA 2 - EL PODER DE L’OBJECTE

OBJECTIU

Utilitzar un objecte com a suport visual per parlar d’un tema concret.

TEMPS NECESSARI

45 minuts (15 minuts de preparació i 30 minuts d’exposició oral).

NOMBRE DE PERSONES

Grups de 5 o 6 persones (cada grup compta amb 5 minuts per exposar).

NECESSITATS TÈCNIQUES

Una caixa i objectes diversos (ex. un àlbum, una bombeta, un pot de sal, unes
ulleres de sol, un mapamundi, etc.).

INSTRUCCIONS

1. El professor col·loca una caixa damunt la taula i espera la reacció dels
alumnes. Deixa que els alumnes es preguntin què pot contenir la caixa.

2. El professor escolta cada una de les suposicions sense donar cap tipus de
pista.

3. Tot seguit, el professor fa referència a la lliçó sobre el suport visual i fa
preguntes sobre els tipus de suport visual que es poden fer servir. Després,
introdueix el tema dels objectes.

4. El professor explica d’on provenen aquells objectes i reparteix un objecte a
cada grup.

5. Els alumnes han de parlar d’un mateix tema (ex. “el viatge”) utilitzant com a
suport visual l’objecte que se’ls ha entregat. Cada grup elaborarà una única
història sobre la mateixa temàtica però des de perspectives diferents. Aquests
són els passos que els alumnes han de seguir:

a) Posen en comú les idees sobre el tema principal.
b) Relacionen aquestes idees amb el seu suport visual.
c) Organitzen les idees en una estructura d’introducció, desenvolupament i

conclusió.
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d) Practiquen entre ells i decideixen qui serà(n) el(s) portaveu(s).

6. Els portaveus fan la presentació oral davant tot el grup. El professor
monitoritza les exposicions i calcula que compleixen el temps estipulat.

GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ

El professor tindrà en compte si la història es narra a través de l’objecte i si es
compleix l’estructura especificada en el taller d’organització del discurs oral
(Taller 1).

Si es vol seguir practicant, el professor pot demanar de deures que agafin el
primer objecte que hi hagi sobre la seva taula del menjador i s’enregistrin en
vídeo explicant una història al voltant d’aquest objecte.
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