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TALLER 7 - EXPRESSAR AMB EL COS I LA VEU - PILAR PRIETO

ACTIVITAT D’AULA 1
EXPRESSA I ENDEVINA L’EMOCIÓ I LA INTENCIÓ A TRAVÉS DEL
COS I LA VEU

OBJECTIU
Potenciar la capacitat d’expressió i apreciació de les emocions i intencions en
les intervencions orals; i el treball en equip.

TEMPS NECESSARI
30 minuts.

NOMBRE DE PERSONES
Grups d’unes 4 persones.

NECESSITATS TÈCNIQUES
Un cronòmetre.

INSTRUCCIONS
Primer de tot, el professor explica com a través de la prosòdia i la gestualitat
pot canviar radicalment la intenció i emocions que transmet la parla. Per
exemple, depenent de com diem la frase “Por a parlar en públic? N’hauria de
tenir?”, podem transmetre seguretat, sorpresa, enuig, etc.
1.

A continuació, es fan els grups de 4 o 5 estudiants, mirant que sigui
equilibrats en nombre. Entre els membres del grup hauran de triar una
frase quotidiana i decidir amb quines de les emocions i estats anímics
següents la pronunciaran cadascun d’ells. Cadascun dels membres del
grup escriu en un paper l’emoció que ha triat per a pronunciar la frase:
a. Tristor
b. Alegria
c. Sorpresa
d. Ironia
e. Timidesa
f. Avorriment
g. Enuig
h. Menyspreu
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2. Els grups assagen l’actuació de les emocions en la frase que han escollit
per part de cadascun dels membres del grup.
3. El professor anuncia l’inici del joc i demana que comenci un dels grups.
Posa en marxa el cronòmetre i el primer membre d’un grup diu la frase
i la resta de grups ha d’endevinar l’emoció concreta en un temps
màxim de 10 segons, cada grup només pot dir una emoció. A
continuació, la llegeix el següent membre del grup amb l’emoció que li
toca, fins que acaben i el professor apunta el que han tardat en total a
endevinar les emocions.
4. El professor torna a posar el cronòmetre a zero i comença el següent
grup.
5. Guanya l’equip que aconsegueix amb menys temps que els altres grups
endevinin els estats anímics de les frases.

GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ
En aquest taller els alumnes aprendran de forma lúdica a expressar i apreciar
la intenció i l’emoció que transmet la parla oral. L'avaluació es basarà en la
rapidesa amb la qual els altres equips encerten les emocions que s’han actuat.
Si un equip aconsegueix que les emocions s’encertin en poc temps vol dir que
les frases estaven ben expressades.
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