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Goal (Layunin) 

        Gagawa ka ng isang pasulat na pag-uulat kung saan ilalarawan mo 
at gagawan ng isang pagtatasa o ebalwasyon ang lipunang Espanyol-
Filipino na nakaapekto sa mga desisyon at aksyon ni Kabesang Tales sa 
ikasampung kabanata ng El Fili. 

Role (Papel) 

        Isa kang masugid na imbestigador ng mga krimen sa Espanya 
noong 1890s (para kang Sherlock Holmes).  Lihim kang nagtataglay ng 
mga tunay na kaisipang liberal at kabilang ka sa hanay ng mga Espanyol 
na naghahangad ng reporma sa mga kolonya. 

Audience 
(Mambabasa) 

        Mga mambabatas mula sa hanay ng oposisyon na ibig maunawaan 
ang puno’t dulo ng krimen ni Kabesang Tales ang titingin sa iyong 
gagawing pag-uulat. 

Situation 
(Sitwasyon) 

        Ilang araw matapos ang mga pangyayari sa Bayan ng Tiani, 
ipinadala ka roon ng mga liberal na mambabatas ng Espanya upang mag-
imbestiga.  May hinala sila na may malalim na dahilan, kung hindi man 
nag-uugat sa kalagayan ng lipunang Espanyol-Filipino, ang mga aksyon 
ng kabesa. 

Product 
(Produkto) 

        Inaasahan nila na, sa loob ng tatlong araw, makagagawa ka ng: 
isang palagom na pag-uulat na nasa anyo ng isang sanaysay.  
 
        Tataglayin nito ang mga sumusunod: 
 

1. Ang mga sinundan mong hakbang sa pag-iimbestiga.  Saang mga 
lugar ka pumunta?  Sino-sinong tao ang iyong mga kinausap?  
Ano ang iyong mga natuklasan sa mga lugar na iyong 
pinuntahan?  Ano ang mga pananaw ng iyong mga taong 
nakausap ukol sa mga nangyari?  

2. Isang paglalagom ng iyong mga natuklasan.  Anong panlipunang 
sitwasyon ng Pilipinas ang humubog sa mga aksyon at desisyon 
ng Kabesa? 

3. Pagbibigay ng iyong rekomendasyon sa mga mambabatas.  
Timbangin mo ang laki ng pananagutan at pagkakasala ni 
Kabesang Tales.  Magbigay ka ng mga suhestiyon ng mga 
pagbabagong panlipunan na maaaring ipatupad upang maiwasan 
ang pagkakaroon ng iba pang tulad ni Kabesang Tales sa 
kolonya. 

 Makinilyado (typed/computerized) ang gagawin mong pag-uulat, 
may 600-750 na salita, double-spaced, nasa maikling bond paper, na 
may font size 11, at gamit ang font na Calibri o Book Antiqua. 

Standards 
(Pamantayan) 

Mamarkahan ka bilang imbestigador ayon sa mga sumusunod na 
pamantayan: 
 
Ideya at Organisasyon 
Pagbibigay-buhay sa Tinig ng Imbestigador 
Paggamit ng Wika at Pagbuo ng mga Pangungusap  
 
Tingnan ang pagpapaliwanag ng mga ito sa mga susunod na pahina 


