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TASCA – Títol de l’activitat - MESURES HIGIÈNIQUES DAVANT EL CORONAVIRUS 

Descriviu la tasca tal  com la presentaríeu als alumnes 
Graveu un àudio explicant quines mesures higièniques seguiu a casa vostra, davant el covid-19, cada               

vegada que surt algú a comprar o a llençar la brossa, per exemple.  

QUÈ HAS DE FER? 

Abans de gravar  

● Completa el guió  

Les mesures de seguretat per anar a comprar que els          

adults fan davant el virus covid-19 són: 

1. Mantenen la distància de seguretat d’un 1 metre i         

mig. 

2. Van a comprar sols. 

3. Agafen els aliments necessaris amb calma. 

4. Fan servir… 

5. Paguen amb … 

6. Deixen  passar... 

 

 

● Practica en veu alta com ho explicaràs com si fossis un adult i grava’t amb el mòbil. 

 



COM HO POTS FER? 

● Pots utilitzar aquests programes per gravar o qualsevol altre dels que hem utilitzat a l’aula 
○ https://www.speakpipe.com/voice-recorder 
○ http://www.spreaker.com/  
○ http://www.ivoox.com/ 
○ http://soundcloud.com/ 

● Si tens problemes tècnics, demana a un familiar si et pot ajudar o envia’m un correu. 

POTS CONSULTAR 

● Podeu escoltar aquests podcast de contes 
http://www.contesdelmon.org/ca/vota/segon/3a_categoria.html 

VALORACIÓ DE LA TASCA PER PART DE L’ALUMNE 

● M’ha agradat fer-la?   MOLT    BASTANT     FORÇA    POC 
● He après a explicar els consells higiènics que hem de fer per evitar el coronavirus. 
● Ho faré servir quan hagi d’explicar un altre tema i quan pugui sortir al carrer. 
● Què puc millorar? Subratlla una frase de les següents :  

o Parlar amb una veu clara i entedora. 
o Practicar més l’explicació ( sense llegir-ho tot). 

RETORN I VALORACIÓ PER PART DEL DOCENT 

●  
● Podeu incluore un enllaç d’àudio  

ALTRES OBSERVACIONS 

● Materials utilitzats: 
● Imatges/àudios de treballs : 
● CAL FER ARRIBAR LA TASCA PER CORREU AL TUTOR AMB EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE 

ABANS DEL ……………... 
○ rvidal29@xtec.cat 
○ NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE 

 VALORACIÓ GENERAL DE L’ACOMPANYAMENT ALS ALUMNES EN EL 3r TRIMESTRE VIRTUAL 
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