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Títol:  1. Introduction à “La maison écolo” 

 

 Imatge: Openclips (CC0) 

Objectius  

 

Amb aquesta proposta didàctica es pretén començar l’itinerari “La maison écolo” . 

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, es presenta a l’alumnat  l’índex dels continguts a 

treballar, conèixer els mots clau dels diferents temes i familiaritzar-se amb el mètode de treball 

de la matèria. 

 

 

Descripció de la proposta  

 

A través d’aquesta proposta es presenta als alumnes els aspectes relacionats amb  “la maison 

écolo” que aniran coneixent i, sobretot, fer veure que la llengua francesa  serà la llengua 

vehicular i que ens servirà per adquirir tota la informació sobre el nucli temàtic presentat.   

Es proposa una activitat  inicial de la pàgina “Euromania” on a través d’un  petit text escrit  en 

llengües diferents, els alumnes s’adonen que són capaços de deduir el significat global del text. 

Es demana després als alumnes que omplin una fitxa, formulari, en francès amb les seves 

dades personals. 

Es fa una presentació multimèdia amb tots els continguts de l’itinerari, a mode d’índex.  

Es fan també presentacions per començar a introduir el vocabulari que ens ha de servir per 

descriure una casa, per veure habitatges de diverses procedències,etc. 

La proposta treballa sobretot aspectes de comprensió i expressió en llengua francesa així com 

en vocabulari principal en l’estudi d’una casa ecològica. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Els temes a treballar estan previstos per dues sessions de classe. És molt aconsellable anar 

desenvolupant un glossari de termes importants relacionats en  cadascuna de les sessions. 

El detall de la temporització de les activitats es mostra en el fitxer adjunt.  
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Recursos emprats  

 

Els recursos necessaris per aquesta proposta didàctica es troben tots al lloc 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/du-monde 

  

Al mateix lloc web hi ha l’enllaç a les presentacions que serviran per introduir l’itinerari i un 

qüestionari personal per imprimir i fer emplenar a l’alumnat. 

També accedirem a la web d’Euromania, lloc web creat per l’IUFM de Midi- Pyrénées, per 

fomentar l’aprenentatge de les llengües. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Amb aquest material es pretén millorar la competència comunicativa en llengua francesa, 

treballant la comprensió global de documents oral i escrits (cal tenir en compte que la classe es 

fa en francès). 

La competència d’autonomia i iniciativa es treballarà sobretot en el moment de distribuir-se les 

tasques i saber resoldre les petites tasques encomanades. 

La competència digital i de tractament de la informació també es treballa ja que s’utilitzen  les 

TAC per rebre informació ( visionat de presentacions) 

Finalment, els continguts competencials d’aprendre a aprendre sempre hi seran presents. Els 

alumnes hauran de ser conscients d’allò que saben i hauran de reflexionar sobre allò que estan 

fent per aprendre i corregir els seus errors. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Aquest material s’adreça a alumnes de primer ESO que no han cursat mai llengua francesa. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

La matèria implica en sí mateixa una interdisciplinarietat i transversalitat ja que és una matèria 
en francès però amb uns continguts molt propers a l’àrea de tecnologia. 
  

 

Documents adjunts 

 

El document adjunt 1_Introduction_Annex_metodologia.doc detalla les activitats a realitzar. 
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