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Títol: TEATRE EN FRANCÈS 
Professor: Vicenç Llorca/IES Vicenç Plantada 

Nivell: 3r i 4t ESO 

Introducció: El següent exercici consisteix a assistir a la representació d’una 
obra de teatre preparada pels alumnes de francès d’ESO i Batxillerat del Centre 
a una sala teatral de Mollet del Vallès. Aquesta activitat s’inscriu dins el marc 
del Festival Internacional de Teatre Francòfon organitzat per l’IES Vicenç 
Plantada amb el suport de l’Ajuntament de Mollet i el Departament d’Educació. 
 
Objectius: 
• Treballar la intercomprensió lingüística a partir de la representació teatral d’un text en 

francès. 

• Aprendre a treballar la literatura des del gènere teatral 

• Participar en una activitat comuna del centre amb assistència d’altres instituts d’arreu 

del món  

 
Competències: 
• Dins les competències comunicatives, treballar la competència lingüística a partir de la 

intercomprensió.  

• Dins les competències comunicatives, introduir l’alumne a la competència artística i 

cultural. 

• Dins les competències personals, fomentar la competència d’autonomia i iniciativa 

personal, tant pel que fa al rol dels companys que actuen com els que assisteixen com a 

públic 

• Dins les competències en conviure, educació de la competència social i ciutadana a 

partir de la participació en un projecte de centre, de ciutat i internacional. 

 
Continguts  i dimensions: 
• Treballar el sentit de la intercomprensió tot i la no competència obligatòria en francès 

a partir del llenguatge universal del teatre. 

• Estudiar les característiques fonamentals del gènere teatral. 

• Introducció a l’obra que es representa a un nivell d’informació, no de lectura per tal de 

potenciar la intercomprensió en el moment de la representació. 

• El text treballat pel grup de francès del Centre és la Casa de Bernarda Alba de 

Federico García Lorca en francès. 

 
Seqüenciació: 
Passos Activitats Interacció Material Temps 
1. Sessió 
introductòria al 
concepte 
d’intercomprensió 
 

Xerrada 
sobre la 
proximitat de 
les llengües 
romàniques 

Posar en comú 
experiències viscudes a 
l’entorn del tema  
Professor/Classe 

 Una 
hora 

2. Sessió 
introductòria al 
gènere teatral 

Aproximació 
al gènere 
teatral a 

Fòrum sobre les 
característiques del 
gènere 

Text  Una 
hora 
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 partir de la 
lectura d’un 
text 

Professor/Classe 

3. Sessió 
informativa sobre 
el sentit social i 
cultural de 
l’activitat i l’autor 
treballat 
 

Sinopsi de 
l’obra de “La 
Casa de 
Bernarda 
Alba” 

Esquema comentat amb 
els alumnes 
Professor/Classe 

Esquema Una 
hora 

4. Sortida al 
Teatre. 
 

Assistència a 
la 
representació 
de l’obra 

Aprendre el rol 
d’espectador en un acte 
públic 
Professor/Classe/Públic 
assistent a la sala 

Escena 
teatral i 
aforament 

Dues 
hores 

5. Redacció 
 

Treball escrit 
individual 
sobre el que 
ha après 
l’alumne 

Alumne Text Una 
hora 

 
6. Posada en 
comú 
d’experiències 

Lectura 
voluntària 
d’algunes 
redaccions 

Intercanvi 
d’experiències 
Alumnes 

Lectura 
text 

Una 
hora 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Avaluació: 
 
Redacció sobre el que l’alumne creu haver après amb l’activitat i valoració de 
les intervencions en la posada en comú dels diferents punts de vista. 
 

Observacions: 

L’activitat d’organitzar un Festival Internacional de Teatre 
Francòfon i fer anar els nostres alumnes el duem a terme, amb 
matisos diversos, cada any.  

 
 


