
CURS 2012-13 

S2 1r trimestres (dietari d’aula) 

 
Si cliqueu l’enllaç de l’objectiu podreu consultar l’entrada i els comentaris dels alumnes. 
 

UNITAT SESSIÓ Objectiu o continguts 

 

1 

1 Aprofitant l’entrevista de Roger Schank per negociar 

els objectius del curs. 

2  

3 Negociar objectius, elaborar pla de treball, acordar 

criteris avaluatius sobre els textos instructius i les 

formes verbals en els textos instructius 

4 Foto de l’entrada: és clavat a l’avi Agustí, el meu avi 

patern: la manera de cloure els llavis, el perfil...  

Remordiments  del compromís amb l’equip 

(elaborar una SD), iniciant la classe amb un repte 

per repassar un contingut gramatical (intent de 

contextualitzar-lo). Negociant un emblema per al 

grup. 

5 Revisió cooperativa, repàs gramatical i fracàs 

d’utilitzar recursos de webs, adverbis i pronoms de 

negatius (descoberta de María Acaso!) i tria d’un 

emblema del grup 

6  

7 Sessió d’inflexió: demanant la valoració de la 

metodologia (tradicionalistes vs schankistes) es va 

produir un conflicte. això va refermar vincles amb 

un sector de l’alumnat. 

2 8  

http://sicomor2008.wordpress.com/2012/10/09/com-aprenem/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/10/16/com-ha-de-ser-un-bon-text-instructiu/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/10/19/com-prohibim/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/10/23/per-que-tan-embolic-amb-moveu-o-mogueu/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/11/05/instruir-o-capacitar-vet-aqui-el-dilema/


9  

10 Revisant perles i reflexionant  sobre les errades, 

buscant-ne el possible motiu. Mirant de treballar 

cooperativament un contingut gramatical: la 

perífrasi de probabilitat (María Acaso al cap!) 

11 Analitzant eslògans polítics per fixar-nos en l’ús de 

la puntuació. Vam recuperar textos que van escriure 

en les primeres sessions. Em vaig venjar dels 

partidaris d’un ensenyament tradicional. 

3 

12 Pronoms de relatiu i dubtes sobre les classes 

gramaticals; en canvi, ells van xalar de debò! 

13  

14 Reflexions sobre els avantatges de negociar o bé de 

dialogar amb l’alumnat. Barallant-nos amb la 

puntuació doble. 

15 Revisió textual, a partir de les recomanacions de 

Daniel Cassany. Barallant-nos amb els pronoms d 

relatiu. 

16 Comparant models de textos explicatius i negociació 

dels objectius d’aprenentatge. 

17 Elaboració d’un esquema en grups. Dificultat 

d’integració d’un alumne. Vam practicar el dictat de 

secretària. 

18  

19   

 20  

 

http://sicomor2008.wordpress.com/2012/11/13/que-prometrem-potser/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/11/16/si-tambe/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/11/20/per-la-qual-cosa/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/11/29/sels-veu-el-llauto/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/11/30/revisant-una-introduccio-col%C2%B7laborativament/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/12/11/que-es-el-text-explicatiu/
http://sicomor2008.wordpress.com/2012/12/11/com-fem-un-esquema/

