CURS 2013-14
B3 1r trimestre
Si cliqueu l’enllaç de l’objectiu podreu consultar l’entrada i els comentaris dels alumnes.

Unitat

SESSIONS

Objectiu o continguts

1

Trencar el gel, acordar el programa del curs, elaborar els
manifestos, negociar la puntuació del curs

2

Esdevenir comunitat d’aprenentatge:
Endevinar les pistes del professor
Decoració del plat

3

Reflexionar sobre la metodologia: treball individual o
col·lectiu
Negociar la participació a El Barco del Exilio
Triar autor per investigar

1

4

Negociar el títol i les preguntes del projecte
Presentar la unitat 1
Fer suposicions i repassar vocabulari sobre el caràcter

5

Evocació del darrer momento abans de marxar
Corrandes d’exili de Joan Oliver
El passat perifràstic

6

Repàs del pretèrit perifràstic i perífrasis verbals (probabilitat
i obligació)
Repàs de les preguntes que ens vam plantejar
Respondre-les amb la biografia de Joan Oliver
Celebració de la Castanyada

7

Cançó del dia
Repàs dels pretèrits: indefinit, imperfet i perifràstic

8

Cançó del dia
Visita a la biblioteca: elaboració dels murals

9

Cançó del dia
Negociació dels criteris avaluatius
Presentació dels murals (1a tasca)
Anècdotes personals (2a tasca)

10

Presentació de la unitat 2 (tasques i objectius)
Cançó del dia
Visita a la biblioteca: buscar un llibre per prerarar la lectura

11

Cançó del dia
Expressar preferències: Estimar-se
Llegir en parelles (fragment de Paco Candel)
Debat

2

12

Cançó del dia
Llegir en parelles (fragment de Núria Martí Constans)
Debat sobre l’acollida rebuda

13

Acordar el fragment de la lectura
Escoltar les darrers cançons
Expressar preferències: present de subjuntiu

14

Cançó de bes sense port de Maria Mercè Marçal
Enllestir les lectures

Expressar preferències i imperfet de subjuntiu
15

Lectures dels fragment triats dels diferents autors: Mercè
Rodoreda, Pere Calders, Avel·lí Artís Gener

16

Repàs de la prova

17

Visualització (I): Janine Shepherd
1ª part de la prova: comprensions i gramàtica

18
avaluació

Visualització (II): Janine Shepherd
2ª part de la prova: expressió escrita i oral
Formulació del qüestionari (2ª tasca unitat 2)

19

Correcció de la prova

20

Comentari de la prova, resultats i presentación amb les
resposte del que ha comportat el projecte de curs

