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Parler à Paris 
 
 
 
 
Objectius* 

  
• Implementar la comprensió oral mitjançant els elements visuals. 
• Motivar per l’expressió oral. 
• Desenvolupar l’esperit crític i autocrític. 
• Emprar la llengua en situacions lúdiques. 
• Desenvolupar la imaginació.  

 
Descripció de la proposta* 

  
Aquest element és el tercer del itinerari “Voyage à Paris”. Volem treballar 
sobre tot l’oralitat i l’esperit crític, alhora que proposem activitats per poder 
interactuar amb els francesos. Aquest element també es pot emprar a classe 
dintre d’una situació virtual. 
 
Recursos emprats* 

 
S’ha de fer servir el programari NOTEBOOK per a pissarres digitals. 
Oferim un tutorial de Windows Movie Maker per el tractament de la imatge. 
Es necessita el telèfon mòbil o un aparell de vídeo.  
Reproductors fonètics: 
http://pointecole.free.fr/phonetik.html 
http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html 
http://vocaroo.com/ 
 
També hi ha diàlegs i monòlegs per fer servir a classe a la última pàgina com a 
EXEMPLES. Es pot ampliar aquest treball anant a la pàgina Paris, que ofereix 
els diàlegs i fent els exercicis proposats allà.  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
El primer clip es proposa per iniciar una conversa generalitzada a classe per 
ampliar vocabulari i centrar el tema. Pot durar mitja sessió. La segona pàgina 
es pot abordar oralment o aprofundir amb activitats escrites en grup durant 
una sessió sencera. La correcció i posada en comú es fa a la sessió següent. 
L’exercici plantejat pàgines a la tercera i quarta necessita dues sessions més. 
La correcció d’aquest exercici pot fer-se durant una mitja sessió i completar-
la explicant el projecte a fer. Aquest projecte creatiu de grup, es planteja 
amb variants per escollir i amb l’ajuda d’uns tutorials de Movie Maker, tot i 
que es pot fer servir qualsevol altre mitjà per editar els clips. A la pàgina 
següent tenim els criteris d’avaluació de la feina i un guió per fer-la. L’última 
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pàgina planteja un treball de grup per fer a París. Es demana que filmin les 
seves interaccions en francès en situacions reals. Tenen models de diàlegs i 
monòlegs per treballar en situació virtual.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballa principalment la competència comunicativa i el treball de grup. 
També es desenvolupen les competències lingüístiques i la competència en 
noves tecnologies.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquest element està pensat per Batxillerat però es pot adaptar perfectament 
als cursos del segon cicle d’ESO. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Es pot preparar els alumnes a treballar amb les TIC en el àmbit del crèdit 
d’informàtica. També hi ha molta relació amb totes les llengües estrangeres 
en general. 
 
Documents adjunts* 

 
Material per a l’alumnat: Tres elements didàctics en pissarra digital 
interactiva amb programari notebook per a pissarra SMART.  


