
 

  

 

 

 Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2 

 

 Posa’t en la pell d’un altre 

 
      

 Objectius  

 -Prendre consciència de les diferents realitats que conviuen a la 

societat. 

 -Posar-se en la pell d’una altra persona i expressar què faria en 

aquesta situació. 

-Treballar la hipòtesi. 

      

Descripció de la proposta  

 

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

grups de persones, es plantegen una sèrie de preguntes per a la reflexió: Observa els dos 

grups de persones que hi ha, i el contrast entre les seves actituds, postures, expressió, roba… 

Què farien els treballadors si fossin caps? Què canviarien? Com manarien?  

 

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

empatia amb altres persones, independentment de la classe social a la que pertanyen. 

 

Obres: 

- American Gothic Grant Wood, 1930. Art Institute of Chicago. 

- Les consctructeurs, F. Leger., 1951. Musée F.Leger, Biot  

 

Es proposa a l’alumnat que miri el fragment del musical Fiddler on the roof i es fixi com el 

protagonista expressa què faria si fos ric. Després es demana els alumnes que utilitzin 

l’estructura del condicional per expressar què farien so fossin el cap (“Si jo fos cap…”, o bé “Si 

jo manés…”). 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Temporització: 10 minuts per veure el fragment de la pel·lícula i llegir la lletra. 20 minuts per 

escriure les frases i 15-30 minuts per compartir-les oralment. 

 

Avaluació: es valorarà el bon ús del subjuntiu i el condicional en les frases, i la capacitat de 

comunicar oralment algunes de les frases escrites. 

 

Recursos emprats  

Em poso en la pell de l’altre (Bastida de coneixement) 

Societat I cultura 

Nivell 3 CATALÀ 

Clever Wall Mural in Yellow 

Springs, Ohio- JR P (Flickr 

Creative Commons) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://drive.google.com/file/d/1qYKqrGdGhMIWV0NiHEl67XbcYgcVeGI6/view?usp=sharing
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Fragment del musical Fiddler on the Roof (YouTube) 

Lletra de la cançó en anglès i en català 

      

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Expressió oral i expressió escrita. 

      

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). La proposta també és vàlida per a treballar-la en llengua anglesa. 

 

Documents adjunts 

 

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

 

Autoria 

 

- Mireia Torremilans (Grup de treball VTS del CFA Pere Calders). 
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