
                                                            

WORDGIRL
GUIA D’APROFITAMENT PER A FAMÍLIES I DOCENTS

A partir del 8 de gener el canal Super3 de TV3 emetrà cada dia a les 12.00 la sèrie de
dibuixos animats WordGirl en versió original i subtitulada en anglès i català. 

La sèrie està adreçada a nens i nenes de 8 a 12 anys i té com a objectiu ampliar el
contacte que aquests tenen amb l’anglès d’una manera lúdica i  atractiva. WordGirl
proporciona un model de superheroïna que valora les paraules i utilitza el poder del
llenguatge per resoldre qualsevol situació. 

Qui és WordGirl?

WordGirl és la identitat secreta de Becky Botsford, alumna de
5è  curs.  WordGirl,  procedent  del  planeta  Lexicon,  arriba  al
planeta Terra en estavellar-se la seva nau. Acompanyada del
seu  company  fidel,  el  capità  Huggy  Face,  WordGirl  lluita
contra els malvats amb el poder i la força del seu diccionari
fent servir la paraula correcta en el moment precís. 
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WordGirl  es  podrà  veure  en  el  moment  de  la  seva  emissió  o  a  través  del  web
http://www.super3.cat,  on  els  capítols  estaran  disponibles  els  set  dies  següents  a
l’emissió per poder-los descarregar i treballar en un altre horari

Per a les famílies i els docents

És necessari que famílies i docents fomentin el gust
pel  llenguatge i  que facin veure als fills  i  alumnes
que la lectura, l’escolta activa, parlar i escriure són
fonts  de  plaer  i  coneixement.  WordGirl  estima  el
llenguatge i  és un excel·lent model a seguir  per a
nens i nenes.

La  sèrie  WordGirl  vol  involucrar  l’estudiant  en
l’exploració i la creativitat en l’ús de les paraules. Amb aquesta sèrie nens i nenes
aprenen sobre l’ús de verbs, sinònims, antònims, onomatopeies, valors, etc. 

Per a l’aprofitament de la sèrie a l’aula és bo que el docent plantegi activitats variades
que tinguin en compte els diferents nivells de cognició de l’alumnat i les habilitats de
pensament d’ordre superior. 

El docent ha de plantejar activitats on l’alumne sigui capaç d’obtenir informació directa
de cada capítol, en pugui fer la deducció d’algun aspecte concret i pugui aplicar els
coneixements adquirits en les activitats. També es recomana fer activitats de resolució
de problemes i que impliquin la reflexió.
 

Activitats d’aprofitament

En aquestes activitats es recomana l’ús del vocabulari i les estructures emprats en els capítols.

Word(s) of the day!
Identificar les paraules clau del capítol (Word of the day)

Vocabulary bingo
Joc del bingo amb les paraules clau dels diferents capítols.

Spot the words
Una vegada el docent ha fet el visionat previ del capítol, mostra una llista de paraules clau que
hi apareixen per tal que l’alumne les identifiqui quan les escolti.  

What is the chapter about? 
Dividir  la  classe  en  petits  grup  per  resumir  el  contingut  del  capítol.  Per  tal  de  reforçar  el
vocabulari  és  convenient  utilitzar  en  aquesta  activitat  el  vocabulari  específic  emprat  en  el
capítol.

Acting out verbs/words
Joc per endevinar amb mímica el vocabulari nou après.
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Act out 
Teatralització d’un capítol o escena de la sèrie.

New word, old word
Utilitzar les paraules noves apreses en cada capítol en
substitució de les conegudes (e.g. glum instead of sad)

Listen for specific information
L’alumnat ha d’obtenir informació concreta del capítol
(vocabulari, expressions, actituds…).

Pick out words you recognize
Escolta activa per reconèixer paraules conegudes.

What’s the word?
Trobar la paraula correcta a una definició. 

What character from WordGirl am I?
Individualment, l’alumne fa una endevinalla, un rodolí o una descripció d’un dels personatges
de la sèrie. Els companys han d’endevinar de quin personatge es tracta. Posteriorment es pot
fer un mural amb les descripcions i fotografies de cadascun dels personatges. 

Writing a diary
Com és un dia en la vida de WordGirl? 

Synonym / antonym tree
Elaboració  d’un  mapa  o  arbre  amb  els  sinònims  i/o
antònims  apresos.  També  es  pot  fer  aquest  mapa
relacionant les paraules clau apreses amb les paraules ja
conegudes.

What have you learnt from WordGirl today?
Activitat de reflexió sobre allò que l’alumnat ha après de
cada capítol (vocabulari, estructures, valors, actituds...)

What would you do if you were WordGirl?
Activitat de debat.

What do you think is going to happen?
Pausar el capítol i fer prediccions sobre el desenvolupament de l’acció i/o desenllaç.

Let’s interview…
Redacció d’entrevistes als diferents personatges de la sèrie.

Make up a villain
Activitat  de creació  d’un malvat  amb descripció  de les seves característiques físiques  i  de
personalitat.

Altres activitats d’aprofitament en línia:

http://pbskids.org/wordgirl/games/
(Jocs en línia, imprimibles, fitxes dels personatges...)

http://www.pbs.org/parents/wordgirl/parentsandteachers.html
(més recursos per a famílies i docents)
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