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Metodologia
El nou dossier didàctic de l’activitat-espectacle “Ravi Xanó” el podeu trobar en format
CD i també a la web específica: www.altrespoblesaltrescontes.com
Potser, en el futur, s’hi realitzin edicions tradicionals, en paper, per part d’alguna
institució.
Les activitats que hi trobareu tot seguit es poden descarregar a gust de l’usuari a
partir dels pdf corresponents. Per tant, el mestre pot programar les activitats que vol realitzar
i imprimir-les fàcilment o fotocopiar-les, a partir de la selecció feta. Us convidem a fer una
ullada a tota la proposta abans de fer la tria pertinent.
Com veureu de seguida, les activitats estan adreçades directament a l’alumne, en
segona persona. Ell disposa de tota la informació que necessita per fer una activitat (i tot
en un mateix full). Tot i això, és del tot recomanable que el mestre verifiqui que es llegeix
bé la informació prèvia, que s’entén, i que es compren també l’enunciat de la qüestió o
l’activitat que s’empren. Són, per tant, activitats d’ús per a l’alumne que el mestre dirigirà
acuradament, segons la realitat pròpia. El mestre no disposa d’informació addicional a la
guia, tot i que els fulls d’activitats de l’alumne són força explícits. Al mestre li caldrà una
lectura atenta, amb intenció, i aplicar el bagatge propi per conduir amb cura qualsevol de les
activitats proposades. Potser l’activitat musical (flamenc i rumba), en alguns casos, us pot
presentar algun problema. Si és així, adreceu-vos als especialistes de música o deriveu-ne la
seva realització.
Hi ha activitats individuals, per parelles, de grup i de grup classe. De tota manera, el
mestre sabrà adaptar l’organització de cada proposta de treball a cada realitat i situació.
Donem una importància especial a les activitats de gran grup, de discussió i reflexió.
Procureu disposar de temps suficient per aplicar-les i tingueu bona cura a l’hora d’organitzar
aquestes sessions. El vostre paper com a moderadors va més enllà de la conducció. Preneu
notes del que es diu si us assembla rellevant i, en alguns moments de les activitats, faciliteu
la reflexió i qüestioneu els aspectes que així us ho mereixin.
També ens assembla que hi haurà activitats que requeriran de l’ús d’enciclopèdies,
Internet, visitar la biblioteca, etc. És una bona oportunitat per treballar hàbits instrumentals
de recerca del coneixement. Gràcies a les vostres indicacions, considerem que els alumnes
podran organitzar-se satisfactòriament.

