
CFA Palau de Mar  Tel. 900 333 100 
  

 1 

 
 
GUIA DE TREBALL 
 
Àmbit  de la Comunicació 
 
Mòdul: TEATRE LLEGIT 
  
 
 
 
1. QUINS MATERIALS NECESSITES PER TREBALLAR AQUEST MÒDUL? 
 
—Material escrit:  
 

— Teatre llegit és un mòdul telemàtic. Per fer-lo has de llegir una 
d’aquestes dues obres de teatre:  La filla del mar, d’Àngel Guimerà, o 
Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura. Pots trobar-los en  diverses 
edicions.   

— Aquest mòdul es fa a través d’Internet. Necessites un ordinador que 
tingui connexió a Internet1 i escriure-hi l’adreça següent: 

 
—http://suporttelematiccfapm.xtec.net: És un lloc web on hi ha un espai per 
a cada mòdul. Per accedir als mòduls, has d’introduir el teu nom d’usuari i la 
contrasenya. Si no en tens, cal que la demanis al teu tutor/-a. trucant al telèfon 
gratuït 900 333 100 (de 9 a 21h, de dilluns a divendres). El tutor/a es posarà en 
contacte amb el professor especialista del mòdul i t’inscriurà a Teatre llegit.  
Aleshores, quan entris a http://suporttelematiccfapm.xtec.net  i t’identifiquis, 
ja trobaràs el nom de Teatre llegit a Cursos (al lateral esquerra de la pantalla). 
Clica-hi al damunt i ja seràs a dins. 
 
 
2. ON POTS TROBAR AJUDA I ORIENTACIÓ PER RESOLDRE ELS 
DUBTES SOBRE AQUEST MÒDUL? 
 
Tens diverses maneres d’obtenir ajut i resoldre dubtes sobre aquest mòdul en 
el moment que ho desitgis:  
 
—Truca al telèfon de consulta 900 333 100. És un telèfon de trucada gratuïta 
(hi pots trucar des d’un telèfon fix, no mòbil) que et permet posar-te en contacte 
amb el professor especialista d’aquest mòdul. 
 
—Fes servir el Fòrum de dubtes que trobaràs al mòdul. El professor/a et 
respondrà ben aviat. 
 
 
 
3. COM S’ESTRUCTURA EL MÒDUL? 
                                                 
1 Si no disposes d’un ordinador amb connexió a Internet pots venir al CFA Palau de Mar de 9h a 21 de 
dilluns a divendres. O bé al teu Centre de Suport. 
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Les feines que has de fer s’estructuren en quinzenes. La primera setmana és fa 
la presentació. Cada quinzena aniràs trobant la feina proposada.  
 
Setmana inicial: Presentació. 
1a Quinzena: L’argument.  
2a Quinzena: Els personatges. 
3a Quinzena: L’autor. 
4a Quinzena: La cartellera teatral 
Setmana final: Avaluació. 
 
—Què has d’aprendre i on ho trobaràs? 
 
Com has vist, el mòdul està organitzat en 4 unitats de treball pensades per 
durar una quinzena cadascuna. Haureu de fer la tasca de cada unitat i lliurar-la 
a través del http://suporttelematiccfapm.xtec.net  (allà us expliquem com s’ha 
de fer) abans d’acabar la quinzena. 
 
—Objectius que cal assolir al final del mòdul: 
 
L’objectiu d’aquest  mòdul és fer una lectura d’una obra de teatre, treballar 
diversos aspectes del text  i relacionar-lo amb la societat actual.  
 
Com a material auxiliar podràs fer servir les enciclopèdies tradicionals o la que 
hi ha penjada a  Internet. Tota aquesta informació et servirà per completar les 
activitats. 
 
—Avaluació final del mòdul: 
 
Aquest mòdul no té un examen final sinó que consisteix en la presentació de 
les feines que es demanen cada quinze dies. La nota serà la suma de totes les 
feines quinzenals. Per aprovar el mòdul, cal haver presentat el 80% de les 
feines. S’avaluarà: 
 

- L’ús correcte dels procediments per a la realització de les 
tasques. 

- La coherència, la cohesió, l’adequació i la correcció ortogràfica 
dels textos escrits. Tant en els fòrums, com en els treballs i 
comentaris. 

- L’adequació als terminis de lliurament de tasques. 
 
Bona feina! 
 
 
 
 


