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Per primavera fem la compra 

 
 

Objectius: 

 

− Escriure una llista de la compra. 

− Dialogar de forma senzilla a la pràctica d’una 

compra en situació real. 

 

 

 

1: Tasca final  
 

Es tracta d’una tasca adreçada a alumnes d’Instrumental I sense coneixement de llengua 

catalana. Al final de la unitat hauran de ser capaços d’anar a qualsevol botiga de Ripoll i 

poder fer una compra amb tranquil·litat i capacitat.  

Per tant la tasca final consistirà en organitzar un dia de compres amb els alumnes; 

entrarem a vàries botigues de Ripoll i ells hauran de fer la compra seguint la llista que 

prèviament hauran elaborat, sense cap intervenció del professorat, fent us solament del 

català. 

 

2: Continguts  
 

- Vocabulari de les fruites de primavera, de roba, de tipus de flors,... 
- Diàlegs de diferents situacions de compra de forma oral. 
- Escriptura del vocabulari bàsic treballat 
 
3: Seqüència d’activitats  
 

SESSIÓ 1:  
 

→ Presentació de la unitat i activació dels coneixements previs. Es presenta la unitat, 

què hauran de saber fer i la tasca final, així com la forma en què seran avaluats. 

 

→ Activitat 1(coneixements previs): els alumnes es col·loquen en grups; cada grup 

disposarà de diferents imatges i noms d’aquestes imatges per separat. Cal que trobin 

totes les parelles el més aviat possible. Les imatges són de fruites de primavera, 

peces de roba, aliments diversos, tipus de flors,... 

 

→ Activitat 2: Sense fer ús de la paraula escrita cada alumne agafarà diferents imatges 

i haurà de dir el nom als seus companys utilitzant una oració senzilla, per exemple: “ 

és una fruita, es diu poma, a mi no m’agraden les pomes,...” 

 

SESSIÓ 2: 
 

→ Activitat 1: Repàs del vocabulari a traves de l’exposició d’imatges. 
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→ Activitat 2: Presentació d’estructures per anar a comprar. En primer lloc es demana 

als alumnes què es diu quan s’entra a un local. En parelles practiquem aquestes 

salutacions. A continuació es treballen estructures amb el verb voler en present i 

condicional i altres preguntes habituals: Què vol? Quan val? Alguna cosa més?... 

 

→ Activitat 3: Repàs dels nombres ja treballats i de les mesures de quilogram i gram, i 

quantitatius (més, menys) 

 

 

SESSIÓ 3: 
 

→ A l’aula d’informàtica els alumnes practiquen a traves del Galí les diferents 
estructures de conversa per anar a comprar i el vocabulari. http://clic.xtec.cat/gali/ 

 

 

SESSIÓ 4: 
 

→ Repàs del vocabulari amb imatges. 
 

→ Repàs dels noms de botigues i carrers de Ripoll on les trobem. 
 

→ Per grups prepararan una llista per anar a comprar a diferents botigues. També cal 
que s’elaborin un ordre de preguntes i qui les farà.  
 

� Fruiteria 
� Betes i fils  
� Forn de pa 
� Peixateria 

 

 

SESSIÓ 6:  
 
Durant aquesta darrera sessió els alumnes es desplaçaran a les diferents botigues amb la 
llista de la compra i hauran de gestionar la compra, dialogant sense l’ajuda de cap docent. 
 

 

4: Criteris i indicadors d’avaluació  
 
Es comparteixen amb els alumnes des de l’inici de la seqüència per tal d’ajudar-los a 
autoregular-se i corregular-se. En concret serviran com a : 
 
• Avaluació inicial: Activitat 1 
• Instrument de monitorització durant la tasca. (preparació del diàleg) 
• Instrument d’avaluació desprès de la tasca. (anar a comprar) 
 

 CRITERIS INDICADORS 

Preparació del 
diàleg: 

1.S’utilitza el vocabulari treballat. 
 
2.S’utilitzen correctament els recursos 
lingüístics treballats. 
 
 

1.1. Ha fet ús del present i el 
condicional correctament. 
1.2. Ha utilitzat el vocabulari de 
la unitat: fruites, aliments, peces 
de roba. 
2.1 S’han utilitzat adequadament 
les salutacions i estructures 
relacionades amb les compres. 
2.2 L’entonació a les preguntes i 
respostes és l’adequada. 
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Anar a 
comprar: 

4. Consolida el que hem après fins ara 
 
  

4.1. Els diàlegs han estat 
entenedors així com han entès 
tot allò que els hi ha dit el 
botiguer.  
 
4.2. Ha fet servir vocabulari i 
estructures treballats durant la 
seqüència. 
 
4.3. Ha utilitzat vocabulari i 
estructures de seqüències 
anteriors. 
 
4.4. Realitza la compra amb èxit. 

 
 
5: Altres consideracions 
 
La tasca final de la seqüència  

pretenia que els alumnes i la docent 

arribéssim a  reflexionar 

conjuntament sobre la pròpia 

pràctica en relació a la compra tot 

seguint el currículum per 

competències. 

 

S’ha intentat utilitzar un model 

didàctic que ajudi al 

desenvolupament de les 

competències de l’alumnat, 

reflexionant sobre les estratègies 

que poden millorar la seva 

autonomia i la funcionalitat dels 

seus aprenentatges incorporant la 

cooperació, la interacció i la 

participació a l’aula. 

 

En relació a això es valora positivament l’activitat, ja que la majoria de l’alumnat ha estat 

capaç de fer una compra i sobretot perdre la vergonya a dirigir-se en català a un venedor o 

altres persones del seu entorn. Cal tenir en compte que eren alumnes que no estaven 

alfabetitzades i que han après a llegir i escriure, arribant a la fase sil·làbica - alfabètica o 

alfabètica. 

 
Els comentaris dels alumnes han estat molt positius. Per exemple: 
 

→ Fàtima: “Ara començo a entrar al pati de l’escola dels meus fills i parlo amb altres 

mares espanyoles”. 

→ Faiza: “Vaig al Mercadona i no tinc vergonya de comprar peix”. 

→ Jamila: “Puc saludar als veïns més tranquil·la”. 

→ Faiza A: “Puc llegir el cartells”. 

→ Nadia: “Sé quant canvi m’han de tornar”. 


