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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. 
 
 

 

■ Descripció de la proposta  

A final del curs l’alumne d’Instrumental 1 ha d’entendre i començar a parlar la llengua 

catalana en diferents contextos i situacions quotidianes i saber-les combinar. Es tracta d’un 

objectiu que s’ha d’anar desenvolupant al llarg del curs, tot treballant la part 

d’alfabetització paral·lelament, proposant als alumnes periòdicament diferents tasques. La 

tasca final d’aquesta seqüència didàctica és la darrera del curs, ja que els alumnes ja 

entenen molt millor d’idioma i poden començar a parlar estructures molt senzilles i escriure 

paraules. Així, hauran d’elaborar una senzilla llista de la compra i organitzarem una sortida a 

les botigues de la localitat, on hauran de comprar els articles de la seva llista. 

 

■ Aspectes didàctics i metodològics  

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. Per aquest motiu la majoria de les activitats són en grup. 

 
■ Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
- Vocabulari de les fruites de primavera, de roba, de tipus de flors,... 

- Diàlegs de diferents situacions de compra. 

- Escriptura del vocabulari bàsic treballat. 
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■ Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta activitat està adreçada a alumnes d’instrumental I, de parla no catalana ni castellana 

que estan aprenent català alhora que s’alfabetitzen. El que es vol aconseguir és que la 

majoria de l’alumnat sigui capaç sobre tot de perdre la vergonya a dirigir-se en català a un 

venedor, al mestre del seus fills o altres persones del seu entorn, així com a tenir una mínima 

autonomia. 

 
■ Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
És important treballar de forma transversal les operacions més bàsiques de matemàtiques. Els 

alumnes primer hauran de conèixer la grafia dels nombres i a continuació aprendre a sumar i 

restar, així com a dominar el sistema monetari (euros i cèntims). 

 

■ Recursos emprats  
 

- Galí 
- Imatges de productes + nom 
- Lletres per tothom (Obra social La Caixa) 
- Nivell bàsic 1, carpeta de recursos, (Castellnou edicions) 
- Vincles 1 (online) 

 
■ Autoria 
Jèssica Ramírez Ortega, mestra d’educació física i primària. 
CFA Ripollès  
 
 
 
 
 
 


