
TALLER DE REFORÇ DE VALENCIÀ  1r , 2n ESO (DIVERTIX-TE i APRÉN)

Podem divertir-nos  i millorar la competència  lingüística (escriure, llegir, parlar, escoltar) alhora? I
tant que sí!  En aquesta  optativa et  proposem una gran varietat  d’activitats  engrescadores per  a
aconseguir-ho. 

T’agradaria ser el protagonista d’una obra de teatre?;  Lliges? O prefereixes crear les teues pròpies
històries?; I  si  juguem amb la llengua?,  Jocs de rol,  per exemple? Saps que és un  valentuber?
Aquest és el nostre objectiu que aprengues mentre ho passes d’allò més bé. 

Per això et proposem una metodologia dinàmica i activa que potencia la participació i la inclusió de
tot l’alumnat per millorar la comunicació lingüística en les seues diferents vessants.

TALLER DE REFORÇ DE VALENCIÀ 3r ESO (COMUNICA’T  I FES-HO EN VALENCIÀ)

Sabeu que els joves dediqueu una mitjana de quatre hores diàries a les xarxes socials? Ús agrada,
eh? És per això que des d’aquesta matèria optativa pretenem aprofitar les noves tecnologies per a
millorar la  competència lingüística. Això fent-ne un bon ús! 

Podrem crear vídeos interactius, Tiktoks, podcast, tenir el nostre  propi programa de ràdio, saber
com es fa un programa de televisió, convidar valentubers o periodistes com Irene Rodrigo (directora
del programa Una habitació pròpia) per acostar-nos a la realitat mediàtica o fomentar l’escriptura
creativa i la imaginació a través de jocs de rol. 

Pretenem, doncs, apropar el valencià als mitjans de comunicació que els adolescents utilitzeu en el
vostre dia a dia per tal de millorar-ne la competència en valencià des d’una perspectiva dinàmica i
inclusiva. 

TALLER DE TEATRE (1r ESO)

T’interessa el  món teatral?  Vols  ser  el  protagonista  d’una història? T’agrada cantar  i  ballar?  O
prefereixes col·laborar en l’elaboració d’un decorat? O tens pànic escènic i t’agradaria superar-lo? 
En  aquesta  optativa,  impartida  pels  departaments  de  Música  i  Valencià,  tenim com a  objectiu
aproximar-te a les eines teatrals per interpretar un text alhora que t’ajudarem a perdre la por a parlar
en públic,  a treballar de manera col·laborativa,  a desenvolupar la teua creativitat,  entre d’altres
possibilitats. En definitiva, a passar-ho bé mentre aprenem i ens relacionem. 
 

TALLER RAPSODES (3r ESO) 

T’agrada la música? Vols conéixer gent d’altres instituts? Si és així, aquesta és la teua optativa. 

Des dels departaments de Música i  Valencià,  et  proposem participar en el  projecte d’intercanvi
d’experiències educatives per a incentivar l’ús del valencià a través de la planificació  i realització
d’activitats d’aprofitament didàctic al voltant de la poesia, del «rap» i d’altres músiques urbanes des
del punt de vista tant lingüístic com artístic. 
Realitzarem vídeos,  participarem en tallers de rap, compondrem cançons, cantarem...


