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ACTIVITAT DE CONSOLIDACIÓ/AMPLIACIÓ 
 
Aquesta és una activitat voluntària per l’alumnat que vulgui continuar treballant, durant l’estiu, 
la matèria d’Història. L’activitat es presentarà al professor/a que imparteixi la matèria de 
Història del Món Contemporani de 1r de Batxillerat, el primer dia de classe, i es valorarà com a 
primer treball del curs 2019-2020. 

 
 
 
QUÈ S’HA DE FER? 
 

L’activitat d’estiu consistirà en realitzar una entrevista a un personatge, home o dona, de 
la història del S.XX en la qual simulareu ser alhora entrevistador i entrevistat. La 
gravació del conjunt de l’entrevista ha de ser d’entre un  mínim de 4’ i un màxim de 7’. 

 

 
COM S’HA DE REALITZAR? 

 
1.-En primer terme escolliràs el personatge, home o dona, fent un exercici d’empatia, és 
a dir, incorporant en el vostre imaginari que sou ell o ella de manera que inclogueu la 
seva forma de pensar o els fets dels quals va ser protagonista, tenint en compte en tot 
moment  per què va passar a formar part de la història. 
 
2.-Haureu d’estructurar prèviament l’entrevista amb la realització d’un guió de forma que 
tingueu la seqüència de les preguntes preparades en el moment de fer l’enregistrament. 
 
3.-D’igual forma haureu de preparar les respostes, a fi d’obtenir una fluïdesa que 
aparenti espontaneïtat i versemblança en el document sonor a l’hora de reproduir-lo a 
tal efecte podeu simular el to de veu que imagineu podia tenir en funció dels trets que el 
caracteritzaven. 
 
4.-Com fa qualsevol entrevistador haureu d’estudiar per endavant la biografia mínima 
del personatge i el seu context històric amb l’objectiu de fer preguntes pertinents, 
interessants i adequades 

 

 
QUÈ S’HA D’ENTREGAR? 

 
1.-La presentació per escrit de la petita biografia del personatge escollit i l’estructura o 
guió de l’entrevista (conjunt de preguntes a fer i respostes rebudes) tal com apareixeran 
en la reproducció àudio. 
 
2.-El lliurament l’arxiu àudio que permeti la seva reproducció i escolta per part de 
l’avaluador (professor/a). 

 
 
 
 

 


