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4.1r ELS ALIMENTS. LES BOTIGUES

1. ELS ALIMENTS. LES BOTIGUES

Aquesta unitat didàctica permetrà als alumnes identificar aliments de consum habitual, així com les botigues on adquirir-
los. D'altra banda, es treballaran verbs relacionats amb el menjar i els diferents àpats, relacionats amb les diferents parts 
del dia. Finalment, es donarà als alumnes una pauta de com demanar tot allò relacionat amb els aliments: botiga, bar, 
restaurant...

2. MATÈRIA O ÀMBIT (DES D'ON ES TREBALLA LA UNITAT)

Aquesta unitat està emmarcada en l'àrea de llengua catalana i es treballarà des de l'Aula d'acollida.

3. OBJECTIUS D'APRENENTATGE 

Objectius didàctics

3.1. Dimensió comunicativa

1. Identificar, adquirir i utilitzar vocabulari relatiu a la fruita. 
2. Identificar, adquirir i utilitzar vocabulari relatiu als productes de l'hort. 
3. Identificar, adquirir i utilitzar vocabulari relatiu a altres aliments. 
4. Identificar, adquirir i utilitzar vocabulari relatiu a les accions relacionades amb el menjar.  
5. Identificar, adquirir i utilitzar vocabulariu relatiu als estris relacionats amb el menjar. 
6. Identificar, adquirir i utilitzar vocabulariu relatiu a les botigues.
7. Associar l'article definit  (el/la/l'/els/les) al nom dels aliments i els estris per menjar.
8. Associar els quantitatius (un/una i molts/moltes) als noms dels aliments.
9. Escriure el singular i plural de noms de menjars i aliments.
10. Contestar i formular frases interrogatives.
11. Associar les fruites i els productes de l'hort amb el seu color.
12. Identificar diferents adverbis de lloc: sobre, sota, al mig.
13. Classificar noms de menjars segons el gènere.
14. Classificar els productes de l'hort en funció de si es mengen crus o cuits.
15. Classificar els aliments en funció de si es mengen o si es beuen.
16. Identificar noms de menjars freds, calents, dolços i salats.
17. Respondre preguntes formulades amb els quantitatius Quants... hi ha?    Quantes... hi ha?
18. Utilitzar l'expressió hi ha. 
19. Identificar els diferents àpats del dia: esmorzar, dinar, berenar i sopar.
20. Relacionar els diferents àpats del dia amb els moments del dia en què es fan: matí, migdia, tarda i vespre.
21. Relacionar diferents aliments amb els diferents àpats del dia.
22. Elaborar un menú per a tot un dia escollint diferents plats.
23. Construir frases relacionant un subjecte (la mare, el pare, l'avi, l'àvia, el fill, la filla, el nét i la néta) amb un verb 

relatiu al menjar i amb un aliment.
24. Conjugar el present d'indicatiu dels verbs: menjar, beure i pagar.
25. Parlar i escriure sobre el menjar que els agrada o desagrada.
26. Escriure al dictat un text breu i senzill relacionat amb el menjar.
27. Identificar les diferents parts d'una recepta de cuina.
28. Ordenar les parts d'una recepta de cuina i reescriure-la.

3.2. Dimensió estètica i literària
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29. Repetir i aprendre dites i refranys populars catalans.
30. Aprendre cançons relacionades amb el tema.

   
3.3. Dimensió plurilingüe i intercultural

31. Prendre consciència de l'existència d'aliments diferents en funció del país d'origen.
32. Identificar diferents lats típics de cada país. 
33. Respectar els gustos i costums dels altres.

4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES A LA UNITAT

Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural
Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència d'aprendre a aprendre
Les competències personals:
5. Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:
6. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
7.Competència social i ciutadana

5. CONTINGUTS

5.1. Dimensió comunicativa:

Es   treballaran  les  quatre  habilitats  lingüístiques  i  s'incidirà  molt  en  els  canvis  de  gènere  i  de  nombre  i  en  la 
concordança.

VOCABULARI RELACIONAT AMB EL MENJAR

FRUITES PRODUCTES 
DE L'HORT

ALTRES ALIMENTS BEGUDES ESTRIS ACCIONS ADJECTIUS

    poma
 pera

 síndria 
 pinya 

  plàtan 
 taronja 
 maduixa 

mandarina
meló

   cirera 
 raïm  

préssec

verdura
 enciam 

albergínia
 rave
 ceba

 patata
 pèsols

 col
 tomàquet

 coliflor
 pebrot verd

 pebrot vermell
 pastanaga 
mongetes 
tendres 
carxofa

pa
 carn
 peix
 ou

 patates 
fregides
 galetes
 pastís

 formatge
 pollastre

 gelat
 mongetes 

seques
 arròs

 oli
 farina
 sopa 
llenties
pernil

ou ferrat
pizza
sal

caramels
mongetes

cigrons 
espaguetis 
macarrons 

 iogurts 
mantega 
patates
 olives

  magdalenes 
llet

  condensada 
 cereals
 xocolata 

sucre 
amanida 
maionesa

coca
entrepà
embotits

truita
salsitxes

sucre
xocolata

pipes

sucs
suc de fruita

aigua
cola
llet 

refresc
te

cafè
vi

taronjada
cervesa

cullera
 forquilla
 ganivet 
vas/got
copa

ampolla
 tovalló

 estovalles
 plat

 paella 
cassola

 olla
 drap
 pot

tassa

fregeix
 cou

 remena
 talla
 tasta

 reparteix
 beu

 menja
 pela

 para la taula
 despara la taula
 renta els plats

esmorzar
dinar

berenar
sopar

agradar
posar

punxar
servir

fred
freda
calent

calenta
dolç

dolça
salat

salada
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VOCABULARI RELACIONAT AMB LES BOTIGUES

CARNISSERI
A

VERDULERIA PEIXATERIA FRUITERIA FARMÀCIA FLECA
FORN DE 

PA

ADVERBIS 
DE LLOC

ACCIONS

bistec
botifarra

conill
costella de xai

pollastre

all
ceba

enciam
col

mongetes
patata
pebrot

pastanaga 
pèsols

tomàquet
amanida

rap
sardina

calamars
gamba

lluç

pera
maduixa
plàtan
poma
meló

préssec
taronja
cirera

cotó fluix
aspirina
pastilla

termòmetre
tireta
xarop

galeta
pa rodó

coca
croissant

barra de pa
pastís

al mig
sobre
sota

agradar
comprar
menjar
pagar 
vendre

    EXPONENTS LINGÜÍSTICS
    

Menjo... / No menjo ...
M'agrada... / No m'agrada ...
Què és? És un / una...
El / La ... és de color ...
Quants ... hi ha? / Quantes ... hi ha?  Hi ha ...
Què hi ha? Hi ha ...
Què fan?
Què menges per esmorzar / dinar / berenar / sopar? Per esmorzar / dinar / berenar / sopar menjo ...
Vull ... / No vull ...

ORTOGRAFIA

Canvis ortogràfics: g / j  i  g / gu
b / v
L'apòstrof

MORFOLOGIA I SINTAXI

L'article definit: el / la / l'
L'apostrofació
Els quantitatius un / una i molts / moltes.
El nombre: singular i plural.
El génere: masculí i femení.
Adverbis de lloc: sobre, sota, al mig.
Present d'indicatiu dels verbs: menjar, beure i pagar.

COMPRENSIÓ ORAL
Comprensió de la informació que els altres li demanen sobre els aliments que li agraden.
Comprensió dels menjars típics de cada país.
Comprensió de les preguntes sobre els aliments i les botigues.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Comprensió de les instruccions de les activitats.
Comprensió dels diferents àpats del dia.
Comprensió del dictat relacionat amb el menjar.
Comprensió del menú i les parts que el componen.

EXPRESSIÓ ORAL
Menjars que normalment prenen.
Menjars que més els agraden.
Menjars que es prenen en cada àpat.
Menjars típics de cada país.
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Demanda de menjar i/o beure: botiga i restaurant (situació vivencial “role playing”).

EXPRESSIÓ ESCRITA
Menú amb els quatre àpats del dia (Nexe 1 – Els aliments  i  Comencem – El menjar).
Recepta de cuina senzilla (ordenació i reescriptura d'una recepta donada). El pa amb tomàquet.

5.2. Dimensió estètica i literària

Dites: 
   Tranquil·litat i bons aliments.
   Menjar com un llop.
   Omplir la panxa o menjar.
   Bon blat fa bon pa.
   Si vols estar sa, menja espinacs i menja'ls a sacs.

Embarbussaments:
   -Què fas aquí, Pepa?
   -Pelo faves, Pau.
   -Faves peles, Pepa?
   -Pau, faves pelo.

Cançons: 
   Els àpats del dia (Cançons per aprendre).
   Superesmorza (Benvinguts al club - Super 3)

ELS ÀPATS DEL DIA (Dàmaris Gelabert) SUPERESMORZA (Marc Parrot)

Esmorzar, dinar, berenar i sopar,
cada àpat és important

i no te n'oblidis cap: esmorzar, dinar,
berenar i sopar.

El primer àpat del dia
et farà agafar energia;
amb la llet i els cereals

menjaràs i et faràs gran.

Quan s'acaba el matí
el dinar diu que és aquí,
tots a taula i a menjar,

menja-ho tot i escura el plat.

Esmorzar, dinar, berenar i sopar,
cada àpat és important

i no te n'oblidis cap: esmorzar, dinar,
berenar i sopar.

I quan ja sortim d'escola
ens espera un bon berenar,

amb un suc i un entrepà
tindrem forces per jugar.

Súper, superesmorza!
Súper, superesmorza!

Suc de taronja i mandarina
és la meva gasolina.

Una torradeta amb mel,
tanco els ulls i toco el cel.

Hi ha qui es menja una arengada,
hi ha qui es menja un ou ferrat,

hi ha qui es “hala” uns peus de porc,
hi ha a qui tot li sembla poc.

Però qui no esmorza bé no hi té res a fer.

No cal córrer ni encantar-se,
no s'hi val a despistar-se.
Ara has d'engegar motor

i posar en marxa el teu cos.

Si vols anar a pescar piranyes
i escalar com l'home aranya

o a la jungla vols viatjar
no et descuidis d'esmorzar.

Si no esmorzes bé, no hi tens res a fer.
Res per començar com un bon esmorzar.

Superesmorza i tindràs més força,
tindràs més piles, tindràs més corda.

Superesmorza si vols sarau
i t'organitzes un bon cacau.

Súper, superesmorza!
Súper, superesmorza!
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5.3. Dimensió plurilingüe i intercultural

CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL
L’aprenent HA DE SABER que:

• Hi ha països on és típic menjar amb les mans.
• Hi ha països on en comptes d'utilitzar coberts s'usen “palillos”.
• Hi ha països on tothom menja del mateix plat.
• Cada país té un estil diferent de cuinar: més salat, més condimentat, etc.
• Cada país té uns aliments típics i tradicionals.
• Hi ha cultures i religions on no es pot menjar carn de porc.

6. DURADA DE LA UNITAT

22 hores aprox. (6 h. setmanals).
2n trimestre
 

7. METODOLOGIA (estratègies i activitats d'aprenentatge i d'avaluació)

La metodologia  serà  activa  i  participativa,  des  d’un  enfocament  comunicatiu  i  funcional   que  afavoreixi  les  quatre 
habilitats lingüístiques (català~L2). La metodologia serà variada: explicació del professor, treball cooperatiu, jocs de rol...

Es  combinaran  diferents  agrupacions  d’aula  (treball  individual,  per  parelles,  petits  grups  i  grup  classe)  per  tal  de 
fomentar alhora el treball en equip o col.laboratiu, però també l’autonomia de l’alumne/a.

Es combinaran  també diferents materials, recursos i suports, donant-li prioritat al material visual i a les TICS.

S’ha de tenir en compte que la programació a l’aula d’acollida és una programació en espiral, és a dir, que torna sobre 
ella mateixa quan és necessari:

 Per tal de repassar i consolidar el que ja s’ha fet. 

 Perquè hi entra alumnat nouvingut ( matrícula viva, aula oberta ). 

 La finalitat última de la nostra programació i de la nostra aula és dotar l’alumnat nouvingut d’estratègies comunicatives, 
metodològiques i  personals suficients per  tal  que pugui  incorporar-se,  plenament,  des de la  pròpia  autonomia,  al 
sistema escolar català.

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ INICIAL

A partir d'una làmina sobre els aliments i les botigues o d'imatges sobre diferents aliments preguntem quins aliments, 
quines begudes, quins estris, quines botigues... coneixen.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I AVALUACIÓ (*)
COMPRENSIÓ ORAL i ESCRITA – EXPRESSIÓ ORAL  i  ESCRITA:
Algunes  de  les  activitats  d'aprenentatge  desenvolupades  en  aquesta  unitat  didàctica  seran  avaluades  (avaluació 
contínua i continuada). (*)

1. Presentació del vocabulari a través d'una làmina d'un mercat. La conversa farà referència al que es veu i a 
partir d'aquí presentarem els aliments/begudes.

2. Realització d'activitats del dossier: Nexe sèrie blava– Els aliments i Comencem – El menjar.
3. Recerca  d'imatges  d'aliments  i  realització  d'una  piràmide  dels  aliments  en suport  mural:  classificació  dels 

aliments en funció de si són més o menys saludables (donarem una pauta) (*).
4. Joc de l'oca amb imatges d'aliments i estris.
5. Joc d'endevinar l'aliment: un jugador agafa una imatge i la resta ha de fer-li preguntes, per tal d'endevinar la 

imatge. El jugador només podrà contestar sí o no.
6. Cançons: activitat d'escolta, lectura,  memorització i expressió.
7. Dites i frases fetes: lectura i comprensió del significat.
8. Embarbussaments: lectura, memorització i expressió.
9. Recepta de cuina: lectura i comprensió. Posteriorment, es realitzarà a classe un “taller de pa amb tomàquet” i 

se'ls donarà la recepta amb els passos desordenats. Els hauran d'ordenar i hauran de reescriure la recepta. (*)

ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ AMB TIC
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Unitat Els aliments --> pàgina del Marc Gil http://www.xtec.es/~mgil2243/     (GALÍ, Jclic, Vincles, etc.).
Es prioritzarà el programa GALÍ. Aquest programa permet l'autocontrol.
Ortografia bàsica: http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm
Audició de la canço Els àpats del dia (Dàmaris Gelabert).
Audició de la cançó Súperesmorza (Marc Parrot).

ACTIVITATS DE REFORÇ

Selecció de diferents exercicis de menor complexitat per treballar els aliments i les botigues. 
Material:  selecció d'activitats dels quaderns Lectors (Ed. Nadal),  Comencem versió antiga,  Mot a mot  (Ed. Eumo), 
Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li (unitat 5).

ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ

Activitats del quadern Llindar 1 – unitat 10 Al restaurant.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ FINAL

Controls dels dossiers Nexe i Comencem. (*)

Activitat de simulació: es planteja una situació vivencial sobre una compra al mercat o una estada al restaurant. Es 
valora l'aplicació de tot el vocabulari i les estructures lingüístiques treballades. (*)

8. MATERIALS

1. Làmines Viure a Catalunya: el bar i el restaurant, i  el mercat i el supermercat.
2. Imatges plastificades d'aliments.
3. Joc de l'oca dels aliments. 
4. Dossier Nexe Sèrie blava: els aliments.
5. Dossier Comencem: el menjar.
6. Dossier Comencem: les botigues.
7. Llibre: CORREIG, M., CUGAT. L. I RIUS, Mª D. (1984). Una capseta blanca que s'obre i no es tanca. 

Barcelona: Graó Editorial. (Recull de dites, endevinalles, frases fetes i embarbussaments).
8. Cançó: Els àpats del dia, a Cançons per aprendre 3-6, Dàmaris Gelabert.
9. Canço: Superesmorza, a Benvinguts al Club Súper 3, Marc Parrot.
10. Pàgina WEB del Marc Gil amb un bon recull de recursos TIC per treballar el tema dels aliments: 

http://www.xtec.es/~mgil2243/
11. GALÍ: tema 4 - http://clic.edu365.cat/gali/
12. Vincles 2 – El meu barri – Qui és l'últim: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/
13. Càmera de vídeo per gravar l'activitat de simulació.
14. Objectes per realitzar l'activitat de simulació: aliments, euros... 
15. Jclic: Rebel·lió a la cuina - http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?

project=http://clic.xtec.net/projects/cuina2/jclic/cuina2.jclic.zip&lang=ca&title=Rebel%B7li%F3+a+la+cuina
16. Jclic: La cuina - http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1118
17. Ortografia bàsica: http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm
18. Quaderns Mot a mot, Ed. Eumo.
19. Quaderns Lector, Ed. Nadal.
20. Quaderns Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li (unitat 5).
21. Fitxes ortografia Ed. Cruïlla: Canvis ortogràfics: g / j  i  g / gu - b / v – l'apòstrof
22. Nivell llindar 1 – Unitat 10: Al restaurant. Ed. L'Àlber.

9. CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació serà continua i reflectirà tant el treball diari a l'aula d'acollida, com els resultats de les proves d'avaluació, 
com l'actitud de l'alumnat. 

Per avaluar la unitat 4 es crea una graella que recull tots els criteris d'avaluació a valorar. A continuació es presenta el 
model. Aquesta graella, a més, donarà lloc a l'informe qualitatiu que es dóna a l'alumne en finalitzar el trimestre.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ

AVALUACIÓ UNITAT 4     Els aliments – les botigues           DATA: ...................................

ACTITUDS I HÀBITS Molt Bastant Suficient Poc Gens
Aprenentatge:
Mostra interès per a l’aprenentatge
Mostra actitud positiva per a l’aprenentatge del català
S'esforça per fer bé les feines
Mostra constància en el treball
Participa a les activitats de la classe
Mostra capacitat d'atenció i concentració
Relació Social:
Està integrat/da en el grup/classe
Col·labora en els treballs de grup
Es relaciona amb els companys
Es relaciona amb la professora
Es mostra respectuós amb el tracte
Hàbits d'autonomia personal:
Es mostra segur/a en el treball
Sap treballar en silenci
Està atent/a a les explicacions
Accepta les correccions del professorat
Porta el material adient a cada una de les aules
Treballa amb ordre i polidesa
Comença i acaba la feina que se li demana
S'organitza adequadament per treballar
Demana ajuda quan li cal
Porta els deures amb regularitat
Hàbits referents a la convivència:
Actua d'acord amb les normes generals del centre
Accepta les correccions en relació al seu comportament
Sap mantenir el torn de paraula
Es mostra comunicatiu i espontani/a
Respecta el material de l'aula i del centre
Assistència i puntualitat:
Arriba puntual a l’aula d’acollida
Observacions:
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LLENGUA CATALANA Molt Bastant Suficient Poc Gens
Expressió oral:
Parla sobre el menjar que li agrada i li desagrada
Construeix frases relacionant un subjecte amb un verb i un aliment
Associa els diferents productes de l'hort i les fruites amb el seu color 
Utilitza l'expressió hi ha
Relaciona els diferents àpats del dia amb els moments del dia
Utilitza el present d'indicatiu dels verbs menjar, beure, agradar, voler 
i pagar 
Sap demanar els productes en el moment de comprar
Sap demanar menjar i beguda en un bar o restaurant
Produeix els sons catalans correctament
Té interès per parlar en català
Comprensió oral:
Entén la informació que els altres li demanen sobre els aliments que 
li agraden i li desagraden
Comprén el vocabulari treballat sobre aliments i botigues
Comprén les preguntes sobre aliments i botigues
Comprèn explicacions breus 
Vocabulari
Coneix el nom de les fruites treballades
Coneix el nom dels productes de l'hort treballats
Coneix el nom dels altres aliments treballats
Coneix el nom dels verbs relacionats amb el menjar
Coneix el nom dels estris relacionats amb el menjar
Coneix el vocabulari relacionat amb les botigues treballades
Coneix els adjectius relacionats amb el menjar: fred-freda, calent-
calenta, dolç-dolça, salat-salada, cru-cuit
Coneix adverbis de lloc: sobre, sota, al mig
Lectoescriptura:
Estableix correspondència so grafia.
Llegeix sense canviar sons
Comprensió lectora:
Identifica les grafies treballades
Comprén el vocabulari treballat
Comprèn frases simples
Gramàtica - Expressió escrita:
Copia amb correcció, sense faltes
Associa l'article definit al vocabulari dels aliments i les botigues
Escriu el singular i el plural de noms d'aliments i estris
Classifica noms de menjars segons el génere
Classifica els aliments en funció de si es mengen o si es beuen
Relaciona diferents aliments amb els diferents àpats del dia
Conjuga el present d'indicatiu dels verbs menjar, beure i pagar
Escriu un menú per a un dia amb diferents aliments
Reescriu de forma ordenada una recepta de cuina
Escriu correctament al dictat sobre temes treballats
Observacions:

Resultat de la/les prova/es escrita/es: 
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10. ANNEXOS

REGISTRE GALI
Nom : 
Tema 1 
Com s’escriu? 
Com es 
pronuncia?

Iniciació 1. L'alfabet
2. On és cada lletra 
3. Aprenc els nombres
4. Unitats i desenes 

Aprofundiment 1. Les vocals
2. Les consonants
3. Centenes i milers

Tema 2: 
Qui som? 
Com som?

Iniciació 1. El nom
2. La família
3. El cos
4. Aparença física
5. Lloc de naixement. Domicili

Aprofundiment 1. Qui és qui
2. Relacions familiars
3. Aspecte personal 

Tema 3: 
Quina hora és? 
Quin dia som? 
Què m'agrada? 

Iniciació 1. Dies, mesos, estacions
2. L'hora i el temps
3. Característiques personals
4. El vestit
5 Els animals i el camp

Aprofundiment 1. Ahir, avui, demà
2. Digues l'hora i el temps que fa
3. Opinions i preferències
4. Com vesteixo

Tema 4: 
Què menjo? 
On visc? 

Iniciació 1. Aliments vegetals i pasta
2. Altres aliments i begudes
3. Els mobles del menjador
4. Els mobles de la cuina i el bany
5. L'escola i els jocs

Aprofundiment 1.El menjar
2.L'habitatge
3.Adreces i direccions
4.L'estudi i l'esport

Tema 5: 
Què faig? 
Què compro? 
On vaig?

Iniciació 1. Accions quotidianes
2. Quin ofici té
3. Comprar i vendre
4. Eines i avaries
5. On vas i com hi vas

Aprofundiment 1. Digues què fa
2. Oficis i professions
3. On ho pots comprar
4. Tinc una avaria
5. Vaig de viatge

Tema 6: 
Morfosintaxi

Iniciació 1. L’article
2. Masculí, femení. Singular, plural
3. Determinants i pronoms
4. Pronoms personals
5. Adverbis i preposicions

Aprofundiment 6. El verb: present d'indicatiu
7. El verb: passat i futur
1. Substantius i adjectius
2. Combinacions de pronoms
3. Qualificadors i indefinits
4. El verb: el subjuntiu
5. Obligació i probabilitat
6. Correlació de temps verbals
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