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01. Introduction à “La voiture” 
 
 

 
 

Objectius* 

  
Amb aquest element didàctic iniciem l’itinerari “La voiture”. 
Els objectius lingüístics són observar semblances entre llengües romàniques en 
un primer contacte i saber omplir un formulari en francès que demana dades 
personals. 
Des del punt de vista dels continguts, l’alumnat ha de crear l’índex dels 
continguts a aprendre, conèixer els mots clau dels diferents temes i 
familiaritzar-se amb el mètode de treball de la matèria. 
 
 
 
Descripció de la proposta* 

  
Aquest element didàctic ha d’informar a l’alumnat sobre quins aspectes 
relacionats amb el cotxe han d’anar coneixent i, sobretot, fer veure la llengua 
francesa com una via que els pot permetre adquirir informació sobre aquest 
nucli temàtic. 
També serà important iniciar el treball amb el dossier de la matèria. 
 
 
Recursos emprats* 

 
Els recursos necessaris per aquest element didàctic es troben tots al lloc web 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/zone-des-archives. Al 
mateix lloc web també hi ha pautes pel desenvolupament de les sessions de 
classe i hi podem trobar els documents Fitxa_initielle2011.doc i 
Fitxa_introduction2011.doc, on hi ha les programacions d’aquest element. 
 

 Accedir a la web d’Euromania, lloc web creat per l’IUFM de Midi-
Pyrénées per fomentar l’aprenentatge de les llengües, concretament 
aquesta pàgina. 

 Qüestionari personal per imprimir i fer emplenar a l’alumnat:  
Fiche_presentation.doc (o .odt). 

 Per fer l’index de la matèria La voiture, la Presentació 
resume_voiture.ppt (o .odp) 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta unitat ocuparà 2 sessions de classe, que poden organitzar-se de la 
manera següent: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/zone-des-archives
http://www.euro-mania.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://ent.toulouse.iufm.fr/
http://ent.toulouse.iufm.fr/
http://www.euro-mania.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=19&limit=1&limitstart=5
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Sessió 1: 

 Breu presentació del professorat i la matèria(10 ') 

 Activitat Euromania: L’alumnat analitza els textos en italià, romanès, 
occità i portuguès (“La granota que volia ser com el bou”) en grups de 3-
4 alumnes que l’intentaran traduir. Després pot obrir-se una discussió 
sobre la capacitat de comprensió d’aquestes llengües (30 ') 

 L’alumnat omple el formulari de dades personals, prèvia explicació de les 
qüestions que s’hi inclouen (15 ') 

 
Sessió 2: 

 El professorat mostra i explica la presentació. L’alumnat ha d’elaborar la 
taula de continguts de la matèria La voiture. A partir d’aquest índex, 
cadascun dels elements didàctics posteriors hauran d’anar donant cos al 
dossier que l’alumnat entregarà en acabar tota matèria. De tota manera, 
es pot avaluar sessió a sessió l’evolució d’aquest document. 

 Fer un glossari de les paraules clau de la presentació i de paraules o 
expressions utilitzades durant la classe. 

 
És molt aconsellable anar desenvolupant un glossari de termes importants del 
tema en totes les sessions. Si en una sessió sobra temps, pot treballar-se més 
aquesta tasca. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

 Observar semblances entre llengües romàniques en un primer contacte. 

 Treball en grup. 

 Vocabulari en francès per donar dades personals i de mots generals 
relacionats amb el cotxe. 

 Ordre i polidesa en l’elaboració de documents. 
 
Documents adjunts 

 
Pàgina web de l’element didàctic: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/zone-des-archives 
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