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Objectius didàctics Competències bàsiques 

Comprendre informació general i específica de textos orals. Comprensió oral  

Llegir i comprendre de forma autònoma diferents tipus de textos escrits. Comprensió escrita 

Expressar-se i interactuar oralment en situacions habituals de comunicació Expressió oral 

Valorar la llengua estrangera i com a mitjà de comunicació i enteniment 
entre persones de procedències, llengües i cultures diverses evitant 
estereotips lingüístics i culturals o qualsevol forma de discriminació 

Competència social 

 

Continguts 

- Estratègies de comprensió oral i expressió oral 
- Aspectes socioculturals i sociolingüístics 
- Comprensió del llenguatge com a eina per aprendre 
- Adquisició de vocabulari específic 
 

 

Criteris d’avaluació 
 
-Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament. 
 
- Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents. 
 
- Produir textos breus, orals, coherents, i amb bona dicció o amb correcció. 
 
- Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida 
diferents a les pròpies. 
 

 

 

Activitats. Seqüència didàctica (pas a pas)  
Organització de l’alumnat 
(individual, parelles, petit 

grup, grup classe...) 
 
Començo la classe preguntant als estudiants quina festa es fa normalment 
durant els mesos de febrer-març. 
 
Parlem junts fins que trobin “el carnaval”. 
 
Després, els dono el tema de la lliçó: el carnaval a Bèlgica. 
Els estudiants voluntaris llegiran el text en veu alta. Si cal, es faran correccions 
de pronunciació. 

Grup classe 
 
 
 



 

 
 

2/2 

 
Després, posarem les ciutats dels diferents carnavals al mapa de Bèlgica (faig 
servir la taula interactiva) i tot seguit fem un exercici de vocabulari específic. 
 
Per continuar, els mostro 3 vídeos, reportatges de televisió, de 3 carnavals 
belgues dels quals acabem de parlar (textos). 
 
Després, demano als estudiants que m’expliquin què es fa al seu poble, a la 
seva regió, a la seva província, ... 
M'expliquen les activitats organitzades durant el carnaval a l'Ametlla de Mar, 
Tarragona, Salou, .... 
Els faig preguntes per tal de fer-los parlar tant com sigui possible. 
 
Finalment, per acabar, si tenim temps, realitzem l’exercici de "Paraules mixtes" 
 

 

Recursos  

Textos informatius de 5 carnavals belgues. 
 
Mapa de Bèlgica  
 
Exercici de vocabulari 
 
Vídeos: reportatges TV 
 
Carnaval de Binche – Reportage France2 (télévision française) 
https://www.youtube.com/watch?v=CR440KOS86k 
 
Carnaval de Stavelot – Védia Télévision (télévision régionale belge) 
https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/un-laetare-de-stavelot-baigne-de-soleil-et-de-
couleurs_98135_89.html# 
 
Carnaval de Malmedy - Védia Télévision (télévision régionale belge) 
https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/grande-parade-du-cwarme-un-public-au-rendez-vous-
a-malmedy_101054_89.html 
 
Exercici de síntesi: “Mots-mêlés  
 
 

 

Activitat 
 
www.inscandelera.cat 
 

DURACIÓ 1 hora. 

 


