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Títol: 

Pas  d’ histoire! 

 

Nivell: 

1 /2 ESO (Débutant) 

Introducció: 

• Oferir alguns motius pels quals és una  bona idea estudiar una llengua romànica: comprovar 
que poden treure més profit d’ una llengua si és propera a la seva. 

• Familiaritzar-se amb algunes estratègies de C.E.  per tal de poder llegir un text amb poques 
hores de classe. 

• No valorar una llengua pel nombre de parlants sinó pel valor que té per ella mateixa i tot el 
que representa: uns valors, unes costums, etc d’ un poble.  

• PEL: Biografia (altres llengües) 
 

Objectius: 
• Valorar la llengua i la comunicació per a la comprensió del món dels altres i d’ 
un mateix 

• Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d’ Espanya i del món actual i 
valorar aquesta diversitat lingüística com una riquesa cultural. 

• Transferir coneixements sobre el funcionament de la pròpia llengua a d’ altres 
de noves que s’ aprenen.  

 
Competències: 

• Lingüística i visual: aprofundir en la interpretació i comprensió de la realitat 
que ens envolta i el món. 

• Aprendre a aprendre: gestionar i controlar les pròpies capacitats i 
coneixements 

• Social i ciutadana: comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, 
conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural. 

 

Continguts  i dimensions: 

• Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat 
personal i col.lectiva  

• Valoració de l’ adquisició de la competència comunicativa en més d’ una 
llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’ altres 
llengües de la mateixa família. 

• Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o 
inferior – independentment dels parlants de cada una-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seqüenciació: 
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Passos Activitats Interacció Material Temps 

1.Dividir el grup-classe en 
dos i donar a cada part un text 
diferent 
 

Cada grup llegeix el text i omple la graella 
(activitat 1). 

Cada grup màxim de tres persones Primer text“La princessa i el 
pèsol” de Andersen, però 
treurem el títol. 
Segon text: “La Micra Lolita 
Lempicka( La princesse et le 
petit pois”) (l’ adjunto a 
continuació). 

20’ 

2.Brainstorming de la 
informació extreta per cada 
grup. Anirem corregint l’ 
activitat. Ens interessa que 
vegin que tots dos textos 
tenen semblances però que no 
són idèntics ( com les 
llengües romàniques) 
 

Els alumnes van dient i el professor 
recondueix el discurs 

Tot el grup i el professor/a La pissarra 10’ 

3.Recerca del títol 
 

Repartim uns ítems amb el títol del conte i l’ 
encapçalament de la narració en diferents 
llengües: alemany, portugués, holandés, 
francés, espanyol, català, italià , portugués , 
anglès i danès. Al costat de cada frase 
afegirem una senyera del país.Ells les 
agruparan en columnes  en funció de tenir més 
paraules similars. També  relacionaran els 
títols amb les frases introductòries. 

Fem grups de tres persones com a 
màxim 

Ítems amb els títols i les frases 
introductòries amb una senyera de 
cada llengua (a segon estudien 
l’Europa física) 

5’ 

4.Completar una altra graella 
sobre els elements màgics ( si 
cal, els expliquem què 
són)(activitat 2 de la fitxa). A 
més a més, utilitzaran 
diferentes estratègies per unir 
els elements amb els títols: 
derivació,sonoritat 
fonètica,etc 
 

Per grups ompliran la graella i intentaran 
esbrinar quin és l’ element màgic d’ aquest 
conte. Després hauran de proposar el títol 
definitiu , i guanyarà el més votat de tots. 

Grups d etres com a màxim Fotocòpia de l’ activitat (nº 2, 3 i 
4) 

20’ 
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Avaluació: Consta d’ una activitat individual : 
Après avoir regardé un curriculum, il faut écrire un texte sur le rôle des langues dans notre vie personnelle et professionnelle.  
 

Observacions: 

 

 

 


