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Couleurs, formes et saveurs 

 
 
Objectius 
 Primera part: Iniciació 

• Aprendre els colors, les formes i els sabors en francès. 
• Relacionar les tres coses. 
• Aprendre part del lèxic de l’alimentació (fruites i verdures). 
• Aprendre a compartir una tasca en grup. 
• Aprendre a ser creatius en activitats relacionades amb el menjar. 

Segona part: Aprofundiment 
• Classificar i fer una carta mental dels colors, sabors i formes 
• Fer una petita representació teatral 
• Treballar en grup 

 
Descripció de la proposta* 
  
Presentem un recorregut d’interaccions en pissarra digital en dos parts, destinat a 
l’aprenentatge dels colors, les formes i els sabors (fruits i verdures). Volem que els 
nens i les nenes, tot jugant, puguin adquirir aquests conceptes i siguin capaços 
d’utilitzar-los amb naturalitat en un context apropiat. La primera part va dirigida més 
aviat a alumnes de cicle mitjà i la segona a alumnes de cicle superior o de primera 
etapa d’ESO. També hem dissenyat activitats que els ajudin a sistematitzar els 
aprenentatges i que facilitin la tasca d’avaluació i d’auto avaluació. Aquest element és 
el primer de l’itinerari: La cuisine  
 
Recursos emprats* 
 
Le blog de français pour le primaire: 
http://sandraslanguagesmagicbox.blogspot.com.es/ 
La norriture: 
http://flelleida.blogspot.com.es/p/nourriture.html 
Les activitats en power point: 
http://staeulaliafrance.canalblog.com/archives/2013/03/28/26759729.html 
http://staeulaliafrance.canalblog.com/archives/2013/03/28/26759688.html 
Instruccions d’ús per pissarra digital: SMART_NOTEBOOK: 
http://platea.pntic.mec.es/jolall1/smart/pdiv10.pdf 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 
 
Aquest element didàctic té dues parts: Iniciació i aprofundiment. 
La iniciació  presenta tres vídeos amb flash-cards per introduir els colors bàsics, 
algunes fruites, algunes verdures i algunes formes en francès.  
Desprès hi ha exercicis variats per fixar bé el vocabulari i per acabar hi ha dos 
exercicis per avaluar, tant en grup com individualment que consisteixen en reconèixer 
el so de les paraules i en fer un dictat Desprès se’ls demana que preparin una 
macedònia en grup. Cada grup ha de tastar la macedònia dels altres i el·laborar la 
recepta. La última activitat consisteix en un JCLIC creat per M. Eulàlia Castellarnau de 
la escola Alba, que ens introdueix en el tema del aliments a taula amb la intenció 
d’abordar posteriorment el segon element d’aquest itinerari: Les saveurs et la 
cuisine.  



ARC- CIREL                                                                                                       
     

  2/2 

L’aprofundiment  presenta exercicis amb una  demanda cognitiva i lingüística més alta 
per tant podrien ser adreçats a nens i nenes més grans: Primer, una classificació 
directa (agrupacions) i indirecta (carta mental) del lèxic. Per acabar, se’ls proposa 
posar veu a un vídeo, repartint entre els grups els personatges i el narrador. El vídeo 
tracta de la integració de la diferència, jugant amb formes de colors i la seva 
convivència. Es basa en el comte: “L’aneguet lleig” i es diu: “Le vilain petit carré”. 
Aquesta última activitat apel·la a la seva capacitat d’anàlisi i de judici, així com a la 
interpretació de situacions de la vida diària.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Competències:  

• Aprendre a aprendre 
• Treballar col·laborant en equip 
• Competència lingüística 
• Competència audiovisual i comunicativa 
• Acceptació de la diferència 

Continguts: 
• El lèxic dels colors, els sabors i les formes en francès. 
• Els elements bàsics de la narració 
• Els elements bàsics del diàleg 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
En principi per alumnes de primària que comencin francès. La segona part 
d’aprofundiment pot adreçar-se al cicle superior o als primers cursos de la ESO. 
 
Documents adjunts* 
 

- Material per al professorat : 
Presentació en power point dels materials per la pi ssarra digital. 
Presentació en pdf. 
 
- Material de treball per a l’alumnat :   
Element didàctic en PDI Smart-notebook: 
Primera part: Iniciació 
Segona part: Aprofundiment 

 
Autoria 

 
Aquest element ha estat creat per Clara Muller 


