EXPOSICIÓ WEBQUEST ESPORTS SEGLE XXI
PROCÉS
ACTIVITAT 1: TRIAU L’ESPORT O ACTIVITAT FÍSICA QUE VOLEU PRESENTAR
A continuació trobareu un enllaç on surten els esports reconeguts pel CSD (Consejo Superior de
Deportes) i les seves especialitats. Així podreu triar el nucli temàtic de la vostra exposició oral
d’una manera molt ràpida i senzilla.
http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/modalidades_especialidades/
Recordau que també podeu fer una presentació d’un esport o activitat física que no estigui en
aquesta llista, com per exemple el parkour, el kin-ball, el psicobloc, el korfball, etc. En el següent
enllaç podeu trobar altres pràctiques esportives que no surten a la llista del CSD.

ACTIVITAT 2: ENVIAR LES DADES DE LA VOSTRA PRESENTACIÓ AL PROFESSOR
Heu d’enviar un correu electrònic al professor abans del dia establert a classe. En aquest correu
heu d’escriure el nom dels dos membres de la parella, el nom de l’esport o activitat físicaque
presentareu i el guió de la vostra exposició oral (recordau incloure els continguts mínims que
teniu a la imatge inferior). A l’<<assumpte>> del correu electrònic han de figurar els vostres noms,
cognoms i la vostra classe.

CONTINGUTS MÍNIMS DE LA PRESENTACIÓ:

ACTIVITAT 3:DESENVOLUPAMENT DEL NUCLI TEMÀTIC
Desenvolupar la vostra presentació oral en funció del vostre guió. A continuació trobareu una
sèrie d’enllaços que us poden ajudar a obtenir informació en la vostra recerca. Recordau que no
tot el que trobam a la web ha de ser veritat. Heu de revisar la informació obtinguda amb fonts
contrastades i respectar les característiques de la presentació que trobareu a la imatge inferior.

ACTIVITAT 4: ENVIAR LA PRESENTACIÓ AL PROFESSOR
Una vegada preparat el contingut de la vostra presentació, n’heu d’enviar una còpia al vostre
professor per correu electrònic. S’ha de fer dintre dels terminis establerts pel professor. Si heu
decidit utilitzar cartolines per fer la presentació, heu de fer una foto del vostre continguti enviar-la
per correu electrònic.

ACTIVITAT 5: ASSAIG DE L’EXPOSICIÓ ORAL
Una vegada que teniu el material de la vostra presentació preparat, heu de fer com a mínim un
assaig general per poder millorar el vostre producte final que serà qualificat a l’aula pel professor.
A continuació teniu tres recursos (enllaç, imatge i vídeo) amb una sèrie de consells per millorar la
vostra posada en escena.
https://nomesjoana.wordpress.com/category/lengua/exposicion-oral/
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