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Voyage à Paris  
 
 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

  
1. Parcours à Paris. 
2. Les énigmes de Paris. 
3. Parler à Paris. 

 
Descripció de la proposta 

  
Aquest itinerari pretén ajudar a treballar les capacitats comunicatives en 
francès en una situació real o de simulació, en el context d’un viatge a Paris. 
S’adreça principalment al Batxillerat tot i que el nivell de complicació de les 
activitats proposades es pot modificar fàcilment. 
 
El primer element, “Parcours a Paris”, condueix l’alumne a una descoberta de 
la ciutat des dels aspectes culturals fins als aspectes pràctics. El segon 
element, “Les énigmes de Paris”, vol provocar la curiositat i la recerca, 
alhora que pretén aprofundir en la presentació d’una tasca en grup. El tercer 
element, “Parler à Paris”, proposa idees per a la discussió a classe i l’activitat 
oral “in situ”, alhora que vol facilitar la creativitat. 
 
Les activitats recollides en els tres elements didàctics d’aquest itinerari es 
poden portar a terme durant un trimestre, tot i que són adaptables a les 
circumstàncies de cada situació d’aula.  
 
En la fitxa de cada element didàctic s’especifiquen els objectius, es presenten 
les activitats de l’alumnat i es donen orientacions per a l’avaluació.  
 
També es donen exemples de les activitats realitzades per l’alumnat de 
l’Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat.  
 
Recursos emprats 

 
Les activitats d’aquest itinerari estan presentades en format d’un curs per 
pissarra digital. El professorat el pot descarregar i adaptar a les seves 
necessitats amb el programari NOTEBOOK. S’hi inclouen:  
 

• Instruccions per desenvolupar l’activitat. 
• Materials per a l’alumne. 
• Instruccions per fer els projectes. 
• Fitxes d’avaluació. 
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Per dur a terme algunes activitats cal utilitzar programes d’enregistrament 
digital, com Audacity i Movimaker, per exemple.  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Aquesta proposta es fonamenta en un enfocament comunicatiu i en cada 
element didàctic es desenvolupen totes les habilitats comunicatives. Es 
proposa el treball cooperatiu per a l’organització de moltes activitats, que es 
combinen amb altres de caire individual o de classe.  
 
Hi ha un treball de recerca en els dos primers elements per afavorir les 
estratègies necessàries que permeten comprendre la informació escrita, 
alhora que hi ha una demanda d’organització en grup per aprendre a distribuir 
tasques i produir un projecte oral en comú. El tercer element provoca un 
intens intercanvi dialògic en clau d’humor, per afavorir l’ús de les destreses 
comunicatives tant en situació de simulació com en situació real. 
 
Les recerques proposades tenen com a objectiu desenvolupar la curiositat, el 
gust estètic i cultural i l’autonomia. A més de debats que ajuden a analitzar i 
a interpretar la realitat, també es proposa la creació de recorreguts 
pedagògics i l’elaboració d’un vídeo. 
 
Els aspectes formals de la llengua, així com els aspectes de correcció 
lingüística es treballen de manera integrada en algunes activitats.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Llegir:  
• Lectures amb objectius diferents: per aprendre, per fer, per saber, per 

comunicar.  
Escriure: 

• Planificació dels textos escrits. 
 
Parlar i interactuar:  

• Presentació oral de les tasques 
• Conversa dialògica en grup sobre aspectes relacionats amb les tasques 
• Joc de rol 

 
Altres:  

• Organització de grup 
• Manipulació de les TIC 
• Desimboltura i fluïdesa a les presentacions 
• Programació d’activitats didàctiques 
 


