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TALLER 8 - PREPARAR LA VEU ABANS DE PARLAR - EMMA RODERO

ACTIVITAT D’AULA 2 - ENDEVINA L’EMOCIÓ I LA INTENCIÓ

OBJECTIU

Ser capaç d’endevinar l’emoció o intenció amb què cada membre del grup
expressarà una frase.

TEMPS NECESSARI

15 minuts.

NOMBRE DE PERSONES

Grups de com a mínim 2 persones.

NECESSITATS TÈCNIQUES

Paper, bolígraf i ordinador.

INSTRUCCIONS

1. Es preparen cartolines amb les diferents frases i amb les diferents emocions
o estats.

2. Cada membre del grup agafa una frase i una cartolina amb l'emoció
concreta amb què l’ha de dir.

3. Es posa en marxa el cronòmetre i un membre del grup diu la frase.

4. La resta de grups han d’endevinar la emoció concreta en un temps de 10
segons. La persona que està dient la frase només la pot dir dues vegades en
aquests 10 segons.

5. Si l’endevinen en el temps fixat, el grup s’anota un punt.

6. A continuació la llegeix un altre membre d’altre grup i així fins que tots els
participants de cada grup l’hagin llegit.

7. Guanya l’equip que tingui més puntuació.

WWW.ORALITAT.UPF.EDU



2

GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ

L'avaluació es basarà en els encerts que hagi aconseguit cada grup. Si
s’encerta sense cap problema i amb tan poc temps, vol dir que la frase estava
ben expressada. En aquest cas és important tenir en compte aquests punts:

- Que la intensitat de la veu vagi d’acord amb l’emoció. Les emocions
més intenses tenen intensitats més elevades.

- Que el to de la veu vagi en consonància amb l’emoció. Les emocions
més negatives tenen tons més greus i les emocions més positives
tenen tons més aguts.

- Que el ritme de parla sigui el corresponent a l’emoció. Les emocions
més intenses tenen ritmes més ràpids.

A continuació, es proposen una sèrie de frases i d’emocions i estats:

Llistat d’emocions i estats:
Tristor
Alegria
Sorpresa
Menyspreu
Fàstic
Seguretat
Eufòria
Cansament
Avorriment
Ironia
Supèrbia
Nervis
Timidesa
Passió
Preocupació
Enuig

Qualsevol tipus de frase pot servir, però aquí n’hi ha unes quantes per
practicar:

La casa estava molt lluny.
La classe estava plena de cadires.
Els nanos caminen cap a casa.
El cotxe passava pel carrer.
El llibre era verd.
Aquelles persones estan parlant.
La ciutat estava tranquil·la.
La nena escrivia amb bona lletra.
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