
 

 

Fitxa de preparació sessió VTS Nivell 2 Sessió 5 1A 

Itinerari RELACIONS HUMANES Tema Salut 

ODS 1, 3, 6, 7, 9, 10, 13 

 

Misèria Humana 

Vocabulari Català Castellà Anglès 

MALALTIES MALALTIA ENFERMEDAD DISEASE 

 GRIP GRIPE FLU 

 MALALT/A ENFERMO/A ILL 

 MALALT/A MAREADO/A SICK 

 CONTAGIAR/ 
ESCAMPAR 

CONTAGIAR SPREAD 

 VIRUS VIRUS VIRUS 

 SALUT SALUD HEALTH 

 animar animar cheer up 

 LLIT CAMA BED 

 veïna vecina neighbour 

 visita/visitar vista/visitar visit 

 finestra ventana window 

 llum lámpara/luz light 

 pit pecho chest 

 mocador pañuelo handkerchief 

 

Aspectes a tenir en compte: 

❏ noms de malalties o dolències. 

❏ lluminositat i foscor (contrastos) 

❏ context (social i època) 

❏ vestuari de les dones i roba de llit 

❏ mobles 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museunacional.cat/sites/default/files/011169-000.JPG


 

 

Fitxa de preparació sessió VTS Nivell 2 Sessió 5 2A 

Itinerari RELACIONS HUMANES Tema Salut 

ODS 1, 3, 6, 7, 9, 10, 13 

 

My parents 

Vocabulari Català Castellà Anglès 

 assegut/ga sentado/a sitting 

 vestit vestido dress 

 vestit traje suit 

 diari periódico newspaper 

 cadira silla chair 

 mirall espejo mirror 

 moble mueble piece of furniture 

 rodes ruedas wheels 

 llibres libros books 

 cabell blanc cabello blanco/canoso white hair 

 catifa alfombra rug 

 reflexe reflejo reflection 

 geriàtric/residència de 
gent gran 

geriátrico/residencia de 
personas mayores 

geriatric/old 
people’s home 

 

Aspectes a tenir en compte: 

❏ relació entre els dos personatges 

❏ espai (casa-residència) 

❏ colors pastel 

❏ reflexe al mirall- contraplà 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/styles/full/public/image/hockney-2014-003-my-parents-david-hockney-1977.jpg?itok=UBmNMkUW


 

 

Fitxa de preparació sessió VTS Nivell 2 Sessió 5 1B 

Itinerari RELACIONS HUMANES Tema Salut 

ODS 1, 3, 6, 7, 9, 10, 13 

 

Baigneurs à Asnières 

Vocabulari Català Castellà Anglès 

personatges nois chicos boys 

 vestit vestido dressed 

 sabates zapatos shoes 

 gos perro dog 

 banyador bañador swimming trunks 

 roba ropa clothes 

 barret sombrero hat 

 assegut sentado sitting 

 dret de pie standing 

 estirat tumbado lying 

espai riu rio river 

 vora orilla bank 

 fum humo smoke 

 arbres árboles trees 

 gespa/herba césped/hierba grass 

 vaixell barco boat 

 vela vela sailing 

 bandera bandera flag 

 fàbriques fábricas factories 

 pont puente bridge 

Accions banyar-se bañarse have a swim 

 descansar descansar relax 

 remar remar row 

 

Aspectes a tenir en compte: 

❏ detalls del fons (paisatge industrial) 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Baigneurs_a_Asnieres.jpg/1200px-Baigneurs_a_Asnieres.jpg


 

Fitxa de preparació sessió VTS Nivell 2 Sessió 5 2B 

Itinerari RELACIONS HUMANES Tema Salut 

ODS 1, 3, 6, 7, 9, 10, 13 

 

Lost childhood 

Vocabulari Català Castellà Anglès 

espai ximeneia chimenea chiney 

 fum humo smoke 

 cel cielo sky 

 núvols nubes clouds 

 maons ladrillos bricks 

 construcció construcción construction 

 torre d’alta tensió torre de alta tensión high voltage tower 

personatges treballadors trabajadores workers 

 mocador pañuelo scarf 

 rodet rodete round pad 

 brut sucio dirty 

 treball dur trabajo duro hard work 

 pols polvo dust 

 acotat/estar a la 
gatzoneta 

agachado/sentado en 
cuclillas 

squatted 

 

Aspectes a tenir en compte: 

❏ referències a l’origen dels personatges i a l’espai. 

 

https://www.visapourlimage.com/assets/w1300-q85-p1/8db57162/catalanogonzaga_care_007.jpg

