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On y va? 
 
 
 
Objectius* 

  
• Apropar l’alumnat a la realitat del país veí des d’una regió propera a 

Catalunya: el Midi francès. 
• Desenvolupar la seva capacitat per treballar en col·laboració.  
• Entrenar les habilitats de cerca a Internet, tot aprenent a seleccionar 

la informació. 
• Organitzar la informació seleccionada segons les instruccions rebudes 

per obtenir el producte que es vol. 
• Aprendre a presentar en públic un projecte treballat en grup. 
• Fer servir les capacitats lingüístiques en francès per realitzar la tasca. 

 
Descripció de la proposta* 

  
Es tracta d’un recorregut pedagògic per als alumnes de 3r d’ESO. Proposem 
una passejada pel Midi francès des de diversos punts de vista i tenint en 
compte, sobretot, els aspectes més propers a l’alumnat. 
La proposta es desenvolupa abans i desprès del viatge al Midi amb la classe. 
Centrem la tasca de cada grup ( dos per classe) al voltant de dos temes: La 
ciutat de Toulouse i les llengües parlades; i d’altra banda, la regió i la seva 
economia amb els aspectes gastronòmics i agrícoles. El grup escull el tema 
que prefereix. 
 
Recursos emprats* 

 
Pàgina web del Grup de treball de Lleida: 
http://flelleida.blogspot.com.es/p/webquests.html 
 
Linguamón: 
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/index.jsp 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
El procés de treball consisteix en una recerca inicial, abans del viatge i una 
posada en comú. Desprès, “in situ”, cada grup ha de fer unes tasques per 
desenvolupar la seva presentació del que han fet, davant la classe. També 
oferim uns criteris d’avaluació de la tasca des de dos punts de vista, el del 
grup i l’individual. Tot i que l’avaluació és més aviat qualitativa que 
quantitativa i inclou l’actitud de col·laboració en el si del grup i com a 
membre responsable de si mateix al llarg de tot el viatge. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Els continguts competencials què es treballen de forma prioritària són els 
d’aprendre a aprendre, mitjançant una reflexió del que estan fent; les 
competències de treball amb les TIC, perquè fan servir no solament la 
informació sinó també les eines del web per construir el seu projecte en 
xarxa. D’altra banda, les competències lingüístiques com a eina per la 
comprensió lectora i també per desenvolupar la capacitat comunicativa i la 
interacció en francès, que es farà servir al llarg del viatge i en les 
presentacions dels treballs de grup. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
És un element dirigit i pilotat amb els grups de 3r d’ESO, però es pot fer servir 
a 4t i també adaptar pels nivells de primera etapa o per al Batxillerat. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Farem servir espais d’altres matèries com ciències socials, per treballar 
conjuntament els aspectes que són més de contingut relacionat amb 
l’economia, la societat, la història i la geografia de la regió. 
 
Documents adjunts* 

 
Presentem aquest recorregut de recerca pedagògica a l’espai web:  
 
http://flelleida.blogspot.com.es/p/webquests.html 
 
 
 


