
CURS 2012-13 

S2 3r 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 Reflexió sobre l’entrevista de Roger Schank i 

negociació del programa i els objectius del curs 

2 Sessió molt fluixa: no es van acomplir les 

expectatives —reflexionar sobre metodologies— i 

descoberta que els grups són autosuficients 

3 Observant textos models per detectar-ne similituds i 

diferències 

4 Comencem matant: dubte lingüístic per repassar 

l’imperatiu 

5 Començar a treballar la competència emocional 

6 Negociació dels criteris avaluatius i elaboració d’una 

base d’orientació 

7 Valoració dels textos finals aplicant la coavaluació 

2 

8 Negociant la correcció dels textos finals i 

desconeixent com recollir les diferents conclusions 

del grup 

9  Plantejar apadrinar errades i  encerts i els diferents graus 

de probabilitat: explicació embolicada 

10 criteris avaluatius, elaborar una base d’orientació, revisar 

textos inicial 

http://sicomor2008.wordpress.com/2013/04/16/un-resso-una-taca/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/04/16/hallo-mr-schank/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/04/17/imperatiu-o-futur/
http://sicomor2008.wordpress.com/category/dietari-daula/page/2/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/04/24/apostem-pel-benestar/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/02/sense-piles/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/02/dinstructius-a-predictius/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/07/negociant-com-he-de-corregir/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/08/p-profecies/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/14/p-perles/


11 elaboració de mapa conceptual i de les píndoles de la 

unitat 2, i avaluació inicial: explicar què és un videolit 

3 

12 pronoms de relatiu , però hem llegit sobre les virtuts de 

cadascú 

13 Deducció de l’ús de pronoms de relatiu i comparació 

entre especificatives i explicatives. El teatre de Salvador 

Espriu  

14 Explicació gramatical, comprovació de la diferència de 

significat entre una explicativa o una especificativa i 

dictat sobre la relació entre la Càbala i Salvador Espriu. 

15 visita a la colla castellera de Castelldefels 

16 Sessió de pràctica de Toni Bonjorn: Bartomeu Rosselló-

Pòrcel i Salvador Espriu 

17 Sessió dedicada a la narrativa. Lectura cooperativa d’un 

conte de Salvador Espriu 

18 Elaboració dels videolits a partir d’un elaborat 

anticipadament per un grup 

19  Ajudar a superar errades, presentació dels videolits, 

activitat de cohesió (Nosaltres responem per tu) 

 20 cloenda del cursos 

  

http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/15/p-videolits/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/17/p-relatius/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/23/p-explicatives/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/05/28/p-derivacio/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/06/05/el-notari-que-exercia-al-pg-de-gracia/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/06/07/visca-la-pepa/
http://sicomor2008.wordpress.com/2013/06/12/els-video-que/


 

  

 

 


