PARAULA - IDEA- FRASE
Una rutina per capturar l’essència i explorar el significat d’un text des d’una gran varietat de punts de vista
Finalitat: Quin tipus de pensament fomenta aquesta rutina?
Aquesta rutina s’utilitza per capturar l’essència d’una lectura o vídeo, així com per la identificació de temes importants.
Aplicació: On i quan podem utilitzar aquesta rutina?
S’utilitza millor amb textos o vídeos curts. El potencial d’aquesta rutina està en la justificació, per escrit o en debat, dels aspectes destacats. A
través del debat o posada en comú posterior, en petits grups o amb tota la classe, els alumnes començaran a identificar els temes, les implicacions
i les prediccions que porten a una comprensió més profunda del text.
Mètode: Com podem utilitzar aquesta rutina?
Se’ls donarà als alumnes les següents instruccions:
1. Individualment, repassa el text (o vídeo) que has llegit (o vist) i selecciona (o crea) (5 minuts)
• Una paraula que hagi captat la teva atenció.
• Una idea (pot ser una combinació de paraules) que t’hagi provocat, compromès, que sigui significativa per a tu.
• Una frase que t’hagi ajudat a entendre el text (o vídeo).
2. En grup, comparteix la paraula, la idea i la frase que has escrit i explica per què les has escollit. Un membre del grup escriu el que els
altres van dient. (10 minuts)
3. Mira les respostes del grup. Considera: (15 minuts)
• Quins temes hi ha en comú.
• A partir de les respostes del grup, quines implicacions, interpretacions o prediccions podeu extreure del text (o vídeo)?
• Quins aspectes del text (o del vídeo) s’han oblidat en la discussió del grup? Què us porta a pensar això?
4. Cada membre del grup reflexiona breument sobre la seva nova comprensió i com la rutina hi ha contribuït. (5 minuts).

PARAULA - IDEA - FRASE
PARAULA
Quina paraula ha captat la teva atenció?

IDEA
Quina idea és significativa per a tu?

TEMES
Quins temes hi ha en comú?

IMPLICACIONS
Quines implicacions, interpretacions o prediccions podeu extreure de la conferència?

ASPECTES OBLIDATS
Quins aspectes s’han oblidat en la discussió del grup? Què us porta a pensar això?

FRASE
Quina frase t’ajuda a entendre millor el text
o el vídeo?

