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 Salut respon 

 
      

 Objectius  

 -Prendre consciència de la realitat de les persones grans a la 

  societat. 

 -Reflexionar sobre les relacions humanes i com afecta l’edat a la 

  vida de les persones. 

 -Conèixer vocabulari bàsic relacionat amb la salut. 

 -Simular situacions reals sobre problemes relacionats amb la salut. 

  

Descripció de la proposta  

 

En aquesta proposta de l’itinerari L’art de parlar es pretén que l’alumnat aprengui a mostrar 

empatia amb les persones més grans i aprofundeixi els coneixements sobre la salut i les 

malalties més freqüents. 

 

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

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

amb els problemes de salut (truca a urgències o demanar una ambulància) i la gent gran. 

 

Obres: 

- Misèria humana, 1890. Leo van Aken. MNAC 

- My parents, 1977. David Hockney, Tate Gallery, London 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Temporització: 60-90 minuts (dues sessions). Tasca A- 20 minuts per a la redacció del diàleg i 

20 minuts per a les simulacions orals. Tasca B- 20 minuts per a la creació dels mots encreuats i 

15-30 minuts per resoldre els dels altres grups. 

 

Avaluació: es valoraran els exercicis d’expressió escrita (diàleg i resum) i la simulació oral. 

 

Recursos emprats  

 

Làmina La salut- Vivim junts (publicacions en línia de la Generalitat de Catalunya). 

Viure a Catalunya (Vocabulari en imatges- el cos humà i malalties freqüents, pàgines 68 i 69) 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Relacions humanes 

Nivell 2 CATALÀ 

CASTELLÀ 

Infermeres de la Central de Coordinació 

Sanitària (CECOS) del SEM atenen les 

trucades d'urgències i emergències. 

Ariadna Creus i Àngel García (Flickr 

Creative Commons) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/vivim_junts/arxius/6_vjunts_salut.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/viure_a_catalunya/vocabulari_en_imatges/arxius/Vocabulari_imatges.pdf
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L’assistència sanitària (Mòdul 2, unitat 6 del curs Ep, escolta i parla- Secretaria de Política 

Lingüística i Consorci per a la Normalització Lingüística) 

Targetes per expressar com estàs (Ep, escolta i parla) 

      

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Expressió oral i comprensió i expressió escrita. 

      

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat del nivell  2 de català i castellà com a segona llengua al centres de formació d’adults 

( A2 del MECR). 

 

Documents adjunts 

 

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

- Fitxes de treball per a l’alumnat en català. 

- Fitxes de treball per a l’alumnat en castellà. 

 

Autoria 

 

- Muntsa Moral i Joe Planas (Grup de treball VTS del CFA Pere Calders). 
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