CURS 2014-15
E1 (45 hores)
Si cliqueu l’enllaç del número de la sessió podreu consultar l’entrada per llegir l’acta que va
escriure el secretari de la sessió.

SESSIONS
1

Objectiu o continguts
Plantejant els reptes del curs:
● Els narradors de la nit
● Les 21 paraules

2

Muntant el banc comú de coneixements i elaborant uns
estatus tant per als donants com per als receptors

3

Acordant els criteris avaluatius i objectis d’aprenentatge i
saber diferenciar entre 
número 
i
nombre
.

4

Acordant el calendari i l’ordre dels tallers i repàs de
diferents continguts gramaticals

5

Repàs del subjuntiu amb
Salvat-Papasseit i capítol 1

6

Lèxic: els sufixos en els oficis, frases fetes sobre maneres
de parlar i capítol 2

7

capítols 3 i 4 i frases fetes

8

Taller de quiromassatge i capítol 5è

un

poema

de

Joan

Treballant la confiança i ultimant propostes de projectes:
un reportatge sobre l’avaluació ètica i crear un perfil a les
xarxes social per divulgar el moviment.

9

Repàs del taller de quiromassatge i taller de cúmbia

10

Repàs de l taller de cúmbia, refranys de Carnestoltes i
taller d’higiene dental,

11

Repàs del taller i repàs gramatical: subjuntiu i gènere del
nom

12

Taller de submarinisme i tasca: tauler a Pinterest

13

Avaluació del taller de l’Alberto i reflexió a partir d’una
cita de Seth Godin

14

Taller d’anglès

15

taller d’estètica, capítol 7è, preparant la intervenció per al
Dia Mundial de la Poesia

16

Taller de mate

17

capítol 8è, preparant la intervenció en el Dia Mundial de la
Poesia

18

capítol 9è, taller d’electromecànica, preparant l’activitat
per al Dia Mundial de la Poesia

19

Avaluant el curs i negociant la sortida a Barcelona

20

Visita al Museu de la Música de l’exposició 
Les veus de la
Mediterrània

21

Últims capítols de la novel·la i resposta del repte per part
dels alumnes.

