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 El futur que m’espera 

 
      

 Objectius  

 -Millorar la descripció amb l’ús dels situacionals 
- Poder argumentar amb verbs d’opinió i conjuncions 
- Expressar possibilitat i probabilitat: deure + infinitiu, adverbis de 

dubte. 

- Practicar l’ús del condicional + infinitiu / tant de bo + subjuntiu. 
  

Descripció de la proposta  

 

En aquesta proposta de l’itinerari L’art de parlar es pretén que l’alumnat es posi en la pell de 

diversos personatges i doni veu als seus pensaments.  

 

Després de la sessió VTS o de la lectura de la imatge de dues obres que mostren diversos 

persones en contextos diferents, es proposa a l’alumnat que faci tasques relacionades amb la 

descripció de l’espai a partir d’evidències, l’expressió del desig i la suposició. 

 

Obres: 

- Ocell de golfa, 1898. Lluís Masriera . MNAC 

- La treva, 1937. Fernando Escrivà. MNAC 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Activitats:  

a) Els alumnes han d’observar els personatges de la segona imatge i comentar amb els 

companys/es on es troben, buscant evidències: Jo crec que es troben en un… perquè hi ha a la 

dreta…; Jo en canvi, penso que podria ser …, ja que veig al fons; per a mi es tracta d’una 

imatge… 

b) A continuació, han de dir què deuen estar fent, amb l´ús de suposicions  i adverbis: poden, 

deuen, volen… potser, a la millor, segurament... 

c) Per acabar,  han de posar-se en la seva pell i donar veu als seus pensaments en forma de 

desig amb l’expressió tant de bo. També poden utilitzar el condicional: voldria, desitjaria, 

m’agradaria… 

 

Temporització: 45 minuts  

 

Avaluació: es valorarà la participació i la interacció. 
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Recursos emprats  

 

-Tant de bo de Txarango a YouTube. 

- Els situacionals (exercici) 

- Dona la teva opinió (bastida de llenguatge). 

      

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Totes les habilitats orals. 

      

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat del nivell  3 de català com a segona llengua al centres de formació d’adults ( B1 del 

MECR). 

 

Documents adjunts 

 

- Fitxa de preparació prèvia de la sessió VTS per al professorat. 

 

Autoria 

 

- Maribel Vidal (Grup de treball VTS del CFA Pere Calders). 
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