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Les onomatopeies

  Escalfa la veu i el cos pronunciant les vocals amb l’ajut d’aquestes 
onomatopeies i representant cada situació:

  Quines altres onomatopeies coneixes? Pensa més onomatopeies 
amb cadascuna de les vocals i repeteix-les en veu alta.
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Dimensió comunicació oral

Amb la a, badallem: Aaaaaaaaaaaaa! 

Amb la e, parlem com bens: Beeeeeeeeeeeeeee!

Amb la i, passa un tren: Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Amb la o, aturem el cavall: Soooooooooooooooo!

Amb la u, udolem: Auuuuuuuuuuuuuuuu!

Resposta oberta
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Atles interactiu de l’entonació del català

Dimensió plurilingüe 

  Consulta l’atles interactiu i respon:

•  On és la teva escola? 

•  Quina variant parleu a l’escola segons el mapa interactiu? 

•  Teniu família en cap altre territori representat en el mapa? Quina variant parlen? 

Resposta oberta

http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/mapa.html
http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/mapa.html
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Atles interactiu de l’entonació del català

Dimensió plurilingüe 

  Tria una de les variants geogràfiques del català de l’atles 
interactiu i escolta’n la pronúncia:

•  Quina has triat? 

•  En què s’assembla a la teva manera de pronunciar? 

•  En què és diferent? 

Resposta oberta

http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/mapa.html
http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/mapa.html
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Tècniques de lectura en veu alta. Organització del text 

Dimensió comunicació oral

  Mira el vídeo sobre l’organització del text, a càrrec de l’actriu 
Berta Giraut, pren nota dels consells i respon:

•  Sabries resumir en què consisteix cadascun dels cinc punts a què es refereix?

PUNT DE PARTIDA:  

PERSONATGES:  

PAUSES:  

 

RITME:  

MOMENTS EMFÀTICS:  

TANCAMENT:  

 

 

                              Tenir una opinió. Triar una paraula que ens suggereixi el text 

(alegria, emoció...) i que marqui el punt de partida.

                       Canviar de to quan parlen els personatges, donar-los un cert matís 

perquè no passin desapercebuts.

              Fer les pauses per commoure i preparar el lector per a l’emoció següent. 

Les pauses han de ser plenes i actives per commoure i transmetre l’emoció. 

            No córrer, però apressar el ritme en determinats moments, quan el text ho 

demani. I a la inversa, alentir el ritme quan el text ho necessiti.

                                   Projectar bé la veu en determinats moments del text i 

marcar-los posant-hi més èmfasi.

                      No acabar la lectura amb el mateix to amb què es comença. Per 

transmetre el camí o el viatge que es fa des que es comença la lectura fins que 

s’acaba, cal començar i acabar d’una manera diferent. Per exemple, si es comença 

amb ironia es pot acabar amb tristesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6YsFUXrBZA
https://www.youtube.com/watch?v=w6YsFUXrBZA
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Valora la lectura en veu alta

Dimensió comunicació oral

  Valora la teva lectura en veu alta o la del teu company o companya  
amb l’ajut d’aquesta graella:

La posició del cos ha estat...

adequada.

relaxada.

tensa.

El volum de la veu ha estat...

adequat.

massa fort.

massa fluix.

He/Ha llegit el text...

de manera fluida.

massa ràpid.

molt lent.

La dicció ha estat...

clara.

poc clara.

forçada.

He/Ha llegit amb un ritme...

adequat.

massa accelerat.

massa lent.

L’entonació ha estat...

adequada i natural.

massa neutra.

exagerada.

He/Ha fet les pauses...
adequades.

desiguals.

L’expressivitat ha estat...

adequada i natural.

poc espontània.

artificial o monòtona.

Resposta oberta


