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Le Petit Prince 
 
 
 
Objectius* 

 

• Treballar la comprensió i l’expressió oral. 

• Corregir la producció oral. 

• Reflexionar sobre les estructures emprades en un text. 

• Emprar aquestes estructures  per crear un text oral i escrit. 
• Fer les tasques de classe en una situació significativa i creativa.  

        
Descripció de la proposta* 

  
El material de referència és una sèrie de televisió basada en la història del 
Petit Príncep.  
És una activitat centrada en l’oralitat. L’alumne ha de relacionar imatges amb 
un text sonor. Li oferirem també uns clips vídeo. 
La correcció de l’activitat es fa amb l’ajuda del text escrit i desprès es 
profunditza el treball de pronunciació reproduint el text de memòria.  
Per anar més lluny es proposen activitats creatives que forcen a emprar les 
estructures descriptives i narratives que acabem de veure. Per què aquesta 
tasca sigui significativa, proposem un concurs amb l’ajuda d’una taula amb els 
criteris d’avaluació de l’activitat i una exposició final.  
Proposem també l’oportunitat de prendre contacte amb l’aspecte literari de 
l’activitat amb materials complementaris. 
 
Recursos emprats* 

 

Bloc: http://staeulaliafrance.canalblog.com/ 

Editor de so Audacity 
Programari per editar diapositives: Microsoft o Open Office 
Transformador de so i imatge  
Editor d’imatges: Gimp 
Llocs web: www.lepetitprince.com   
Reproductors fonètics: http://pointecole.free.fr/phonetik.html   
http://vocaroo.com/   
http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html 
Exercicis en linea : http://www.appuifle.net/hotpot.htm  
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Temporització: L’activitat inicial pot ocupar dues o tres sessions d’una hora. 
Es pot agrupar la classe de diverses maneres: tota la classe, en grups o 
individualment. Per al treball creatiu, s’ha de comptar almenys una setmana 
o dues. I si es vol fer servir el material complementari, podem fer un projecte 
trimestral. 
Agrupació: L’activació dels coneixements previs es fa amb el grup sencer així 
com totes les posades en comú de la feina de grup. La primera activitat és en 
grup i també l’activitat de creació d’una història. Els alumnes han de 
compartir les tasques i decidir qui farà què amb l’ajuda del professor. Per 
acabar es proposa una activitat individual en el cas que el professor ho 
consideri necessari per a l’avaluació. 
Aspectes tècnics: Es necessita connectivitat a Internet per accedir al bloc i 
als diferents recursos que es faran servir. També s’ha de disposar del 
programari que ja s’ha esmentat per reproduir el so i per realitzar la tasca 
creativa. Convindria que els alumnes es baixessin als seus ordinadors els 
programes interactius i Audacity.  
Avaluació: Per avaluar la tasca creativa es farà servir una graella amb els 
aspectes a puntuar i les diferents valoracions.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Tot i que la competència lingüística i audiovisual és la que es treballa més a 
fons, no podem obviar que la competència digital és present en cadascuna de 
les activitats proposades, així com la d’aprendre a aprendre. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat d’ESO de segon cicle. Per fer aquesta activitat proposem els grups 
que ja porten un o dos anys de francès; però l’activitat es pot adaptar al 
nivell què es vulgui. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
L’aspecte a destacar és el de les relacions humanes què es poden treballar 
conjuntament amb tutoria i el de l’aspecte de creació literària i visual que 
pot enllaçar amb les altres llengües i amb les habilitats TIC. 
 
Documents adjunts* 

 
Material professorat: Activitat, Avaluació, Material complementari, Quadre MECR. 
Material alumnat: Activitat, Fitxa d’imatges, fitxes d’àudio i fitxa de textos. 


