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Monuments du monde  
 
 
 
Objectius 
  
• Saber descriure un monument en francès, oralment i per escrit. 
• Desenvolupar el sentit de l’observació. 
• Cercar informacions en francès sobre un tema i concentrar-se en l’essencial. 
• Utilitzar les TIC.  
• Aprendre a treballar en grup. 
• Incitar la comunicació en francès. 
• Presentar oralment un monument en francès, amb l’ajuda d’un suport visual.  

Descripció de la proposta 
  
En aquesta proposta es pretén donar el vocabulari general i específic emprat en la 
descripció d’un monument, així com les estructures lingüístiques en francès,. 
 
És un material EMILE que ha estat creat per als alumnes de FP cicle superior de guia, 
informació i assistència turística, corresponent al mòdul de geografia turística. 
Tanmateix també es pot utilitzar directament en la classe de llengua estrangera a 
l’ESO, al Batxillerat i a FP cicle superior de guia, informació i assistència turística. 
 
Recursos emprats 
 

• Presentació en “power point” de les diferents activitats. 
• Fotografies plastificades de matèries, formes, colors, situació del monument, 

(diapositiva 4). 
• Paraules descriptives de formes, colors, situació del monument (diapositiva 5), 

retallades i plastificades. 
• Quadern activitats per l’alumne. 
• Taules d’avaluació. 

 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
• Aquest material s’ha elaborat seguint l’enfocament EMILE, partint sempre dels 

coneixements previs dels alumnes i de la pràctica, és a dir, de la metodologia 
“learning by doing”.  

• A partir d’una sèrie d’activitats estructurades de forma progressiva, l’alumne va 
adquirint el vocabulari i les estructures lingüístiques bàsiques necessàries per a la 
descripció d’un monument.  

• En les activitats que ho requereixen, es dóna a l’alumne una bastida que li permet 
abordar les estructures lingüístiques que necessita per efectuar l’activitat.  

• Les activitats han estat pensades tenint en compte la progressió dels objectius 
educatius esmentats en la Taxonomia de Bloom. 

• Aquestes es realitzen en grups o en parelles tal i com s’indica en les fitxes 
d’activitat de l’alumne.  
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• Per avaluar l’activitat s’ha elaborat una taula d’autoavaluació per a l’alumne perquè 
pugui prendre consciència dels seus coneixements. 

• La temporització és de 3 sessions de 2 hores, per a un grup de 18-20 alumnes 
aproximadament, tenint en compte que és necessari un temps de treball fora de 
l’aula per acabar i per practicar l’activitat 7. 

 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

 
• Vocabulari específic (materials, formes, colors…) per a la descripció de 

monuments. 
• Estructures lingüístiques: interrogació, afirmació, connectors (d’abord, puis, 

finalement), reconeixement de la veu passiva i la seva aplicació en un context  
molt concret. 

 
Competències treballades : 

• Comunicatives funcionals 
• Artística i cultural 
• Aprendre a aprendre 
• Tractament de la informació i competència digital 
• Autonomia i iniciativa personal 
• Social i ciutadana 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes de segon cicle d’ESO de classe de francès llengua estrangera. I també 
alumnes del cicle formatiu de Grau Superior de Guia, Informació i Assistència 
Turístiques en les assignatures de francès i geografia turística, amb un nivell A1 de 
francès.  
 
Documents adjunts* 
 
- Material per al professorat : Ppt. explicatiu de les diferents activitats i taules 

d’avaluació. 
- Material de treball per a l’alumnat : Quadern activitats per l’alumne i taules 
d’avaluació. 
- Fotografies, vídeos: Fotografies de matèries, formes, colors i situació del 
monument. 
 
Autoria 
 
Laura Pascal i Laura Casals de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona. És un 
material EMILE que ha estat creat per als alumnes de FP cicle superior de guia, 
informació i assistència turística. Correspon al mòdul de geografia turística. 
 


