
ARC- CIREL                                                                                                       
     

  1/2 

 
 

Jules Verne un homme du futur 
 
 
 
 
Objectius 

  
• Fer descobrir qui era Jules Verne i per què era un home del futur. 
• Implementar el gust per la lectura en francès. 
• Avançar en prediccions de tipus científic i sobre hipòtesis de futur. 

 
Descripció de la proposta 

  
Es proposa un viatge per la vida de Jules Verne a través d’una webquest. 
Aquest escriptor està molt relacionat amb el món del futur; alguns crítics 
l’han qualificat de visionari perquè podia imaginar les invencions modernes, i 
els viatges increïbles que s’han tornat realitat amb el temps.  
 
Els alumnes es constituiran en equips per trobar la resposta a les qüestions 
proposades a cada activitat. Per fer-ho, compten amb l’ajuda de la 
documentació de la web a què se’ls dirigeix. Quan ja hagin fet tot el 
recorregut, hauran de fer una exposició oral de quatre minuts titulada: “Jules 
Verne et nous”. L’alumnat explicarà els trets de la vida i de l’obra de Verne 
que els hagin atret més i els punts que els acosten al personatge, com ara 
obres llegides, films, sèries de televisió, còmics inspirats en la seva obra 
literària... 
 
Recursos emprats 

 
La pàgina web del grup de treball “Francès a Secundària” de Lleida, que 
conté tot el material necessari per al desenvolupament d’aquest element 
didàctic: 
http://flelleida.blogspot.com.es/p/webquests.html 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Primer es fa una introducció al tema amb tota la classe, i després en grups de 
tres alumnes s’han de fer les activitats proposades al web, durant un parell de 
sessions, en les quals hauran de prendre nota de totes les respostes i preparar 
la presentació que posteriorment se’ls demana. Es presenta la graella amb els 
criteris d’avaluació per al seu treball. A la tercera sessió es corregirà la part 
oral del treball “Jules Verne et nous” que han de presentar en grup. A casa, 
han de reunir-se per muntar el material digital.  
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Se’ls ha de recordar que tots els membres de l’equip han de participar tant en 
l’elaboració com en la presentació oral. La intervenció davant la resta de la 
classe i del professor es farà a la quarta sessió. 
 
Per avaluar es tindrà en compte el treball d’equip, les respostes a les 
activitats, l’exposició oral i, sobretot, l’actitud, que ha de ser participativa en 
tot moment. També es proposa que l’alumne s’autovalori amb l’ajuda dels 
documents que oferim. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Competència lingüística (oralitat i comprensió lectora); competència 
científica (relacionem les obres de Verne amb la realitat científica i 
reflexionem al voltant de l’avançament ideològic abans del tècnic); 
desenvolupament de les habilitats col·laboratives i conscienciació del propi 
aprenentatge.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de segon o tercer d’ESO, amb un nivell A2 com a mínim. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Es pot explotar la vessant científica per elaborar hipòtesis o la vessant 
cultural i literària per reflexionar sobre la societat del segle XIX. 
 
Documents adjunts* 

 
Tot el material necessari es troba a la web del grup de treball “Francès a 
Secundària” de Lleida: 
 
http://flelleida.blogspot.com.es/p/webquests.html 
 


