
Programacions març 2020

          DADES

 Públic destinatari:  CM1

* Instructions en langue française: texte en bleu

1. DADES PEDAGÒGIQUES

Primer, els rituals :

Presentació     :

- Bon dia. Bon dia.

- Com te dius ?

- Com vas ?

- Quants anys tens ?

- On vius ?

- Gràcies.

- Adéu/adiu.

El temps :

- Quin temps fa avui ? Avui, hi ha boira / fa sol / fa fred / hi ha núvols / etc. 

Es pot revisar el temps utilitzant imatges o dibuixos.
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- Repassarem ràpidament la lliçó de la setmana passada sobre la família.

- Quins membres de la família vam aprendre la setmana passada? → L’avi, 

l’àvia, el pare, la mare, l’oncle, la tia, el fill, la filla, el germà i la germana.

 Fes tres frases a partir de la teua/teva família :  

Ex : el meu avi se diu Jaume, mon (o el meu) pare  és en Marc…

LES DIFERENTS FORMES

La leçon consistera a nommer les principales formes en catalan :  on demande à
l’enfant de dessiner une à une les formes qu’il connaît, de les nommer en français et
d’associer à chacune son nom catalan, de le dire, de le répéter.

Ensuite il faudra trouver et nommer des objets en forme de :

Treballarem amb les diferents formes següents : [posar els noms en etiquetes per la 
comoditat de l’activitat següent]

el cercle / la rodona 

la mitja lluna 

el quadrat 

el rectangle

el rombe 

l’estrella 

el triangle 

l’oval 

el cor.

– Per començar, es pregunta als infants quina forma coneixen. La diuen en francès i
se’ls demana de dibuixar (dessiner) la forma que han dit. 

  d’aquí, es fa el primer pas : traducció del francès al català (comprensió oral) i
es demana als nens de repetir el nom de la forma en català (expressió oral). 

Això  funcionarà  molt  bé  amb  el  cercle (o  la  rodona),  amb  el  triangle,  amb el
rectangle i amb el quadrat. (Segur que seran els primers que trobaran).
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Per les altres formes, els ajudarem a trobar-les (els mots claus són subratllats)

Aider l’enfant à trouver les autres formes. Les mots clés sont soulignés et traduits
s’ils ne sont pas assez « transparents ».

 Per trobar l’estrella, diem als nens que a la nit, n’hi han tot ple dins del  cel i
que brillen : Són les estrelles ; la forma és l’estrella.

 També per trobar la mitja lluna, és un planeta que veiem la nit dins del cel i és
blanc : és la lluna ; en prenem només la meita  t   (moitié) doncs la forma serà la
mitja lluna.

 Per trobar l’oval, es diu que és la forma de la pilota (ballon) que els jugadors
de rugbi utilitzen : la forma és l’oval.

 Per trobar el cor, es diu als nens que tots tenim aquest òrgan d’on ve la sang i
que batega més fort quan som enamorats. 

 Més simple fer amb les dues mans el signe simbòlic: és el cor ; la forma és el
cor.

 Per trobar el rombe (le losange) serà més difícil i el mestre el dibuixarà a la
pissarra i preguntarà com es diu en francès i desprès en farà la traducció al
català.

A cada vegada i amb cada forma, el nin / la nina, dibuixa la forma i repeteix el nom
de la forma en català.

A continuació, es fa   un joc   a classe amb el material de l’aula de classe   i a casa amb  
tot el que hi ha dins o que es veu per la finestra:

(Pel que  fa a les formes més difícils de trobar, el mestre (pare, mare, etc.) haurà
preparat  objectes d’aquestes  diferents  formes i  les  haurà disposat  dins l’aula  de
classe, o sala de la casa, abans de començar el curs : el rombe, l’estrella, el cor,
l’oval, etc…

Es demana a un nen de mostrar un   objecte   dins la classe que tingui una forma de
rectangle.

 El nin/la nina pot mostrar el seu despatx (le bureau) o la pissarra (le tableau).
A casa, una taula (une table), la tele…

A cada vegada, es demana a l’infant de repetir la forma en català en aquest cas el
rectangle. « El rectangle ».
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A  partir  d’aquí  cal  associar  la  cosa  i  la  forma  en  una  frase:  « el  despatx  és
rectangle » / « el despatx té la forma d’un rectangle/ una forma de rectangle », « la
taula és rectangle », la télé té la forma d’un rectangle »

Un altre infant (à la maison on peut mettre à contribution d’autres membres de la
famille > révision)     mostra   un objecte de forma rodona.

 El mainatge (= infant)  pot mostrar el rellotge (horloge) a la paret o una cinta
adhesiva (ruban de scotch).

El nen repeteix « la rodona » i la frase que li fa repetir el mestre és : « el rellotge a la
paret té una forma de rodona/ és en forma de rodona».

Remarque :  si  on  utilise  le  mot  comme  adjectif,  il  faudra  distinguer  le  féminin
« rodona » du masculin « rodó ».

Ex : la cinta adhesiva és rodona, el rellotge és rodó

Una altra persona mostra un objecte que tingui forma de mitja lluna. Se pot fer un
concurs a qui trobarà primer.

 el transportador (le rapporteur).

El nen repeteix « la mitja lluna » i la frase que repeteix desprès del mestre és : « el
transportador és en forma de mitja lluna ».

Es procedeix d’aquesta manera amb totes les diferents formes.

Ara utilitzem les imatges de les diferents formes : (imatges al final del document).

El mestre penja les imatges d’una en una sobre una paret (o la pissarra si sem en
una classe) i pregunta als mainatges com es diu la forma en català.

Quan el mestre ha posat totes les imatges de les diferents formes, diu de venir a
mostrar una forma a la pissarra.

 Vine a mostrar l’oval : un nin/una nina ve a la «pissarra» a mostrar la imatge
que correspon a l’oval i repeteix el nom de la forma en català. « Oval. Aqueixa
forma és l’oval ».

Es farà igual amb totes les imatges, llavors amb totes les diferents formes.
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 Vine a mostrar l’estrella / vine a mostrar el cor / etc… 

A cada vegada el/la nen(a) repeteix el nom de la forma en català.

A casa, en situation de proximité, la demande de l’adulte sera : «  mostra l’estrella ».
On ne dira à l’enfant « vine a mostrar l’estrella» que s’il s’est déplacé, ce qui n’est
pas improbable 

Després el mestre mostra una imatge corresponent a una forma i demana a l’alumne
de fer una frase utilitzant aquesta forma.

 El mestre mostra l’oval. El nen pot fer la frase següent : « la pilota de rugbi és
oval ».

El mestre (el pare, la mare…) ajudarà el nin/la nina a construir les frases. L’infant les
repetirà.

Finalment, utilitzant les imatges, se demana qui és capaç de dir en català totes les
diferents formes que acabem d’aprendre. 

 El mestre assenyala les imatges i l’alumne diu totes les diferents formes en
català que el mestre va mostrant.

El mestre distribueix el full corresponen  t   a la lliçó del dia     : les formes   (imatges al final  
del document).

→ En un primer temps provar d’emplenar la graella de memòria.

→ Fornir després els noms associats a la imatge (seguint el full de noms que 
trobareu al final del document, junt amb el full dels mots encreuats)

 

EXERCICIS D’APLICACIÓ

Omplir la graella de mots encreuats corresponent a les diferents formes.

A fer en 10 minuts.

Després es fa la correcció tots junts, dient cada nom de forma. 
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Al final de l’exercici, escoltarem la cançó : rodona, triangle, quadrat (cançó al final
del document).

La tornarem a escoltar i mirarem de cantar-la tots junts.

Treball conjunt amb la mestra

La mestra fa un treball de geometria amb la seva classe.

 Segons les formes amb les quals la mestra treballi, s’utilitzarà el català com a
vocabulari,  ja  que  els  hauran  après  les  diferents  formes  geomètriques  en
català (el quadrat, el rectangle, el triangle, el cercle, el rombe).

Penser à réutiliser  le vocabulaire catalan des formes,  à l’occasion d’un travail  de
géométrie par exemple. 

Inversement, les nocions abordées en géométrie seront traduites en catalan.

Després s’ampliarà el vocabulari en català relacionat amb la geometria.

 L’aire → l’àrea

 Le périmètre → el perímetre

 La surface → la superfície

 Etc…
 « Les  eines »  (=  les  outils)  nécessaires  au  travail  scolaire  peuvent  être

nommés en catalan. De même pour les actions (verbes)

També s’utilitzarà en català el vocabulari del material que els nens faran servir.

 Le crayon → el llapis

 La règle → el regle

 Le rapporteur → el transportador

 Le compas → el compàs

 Etc…

També s’utilitzarà verbs en català.

 Tracer → traçar

 Effacer → esborrar

Mirarem d’utilitzar el màxim de vocabulari d’ambdues (= les 2) llengües passant del
francès al català.

 APLEC -  www.aplec.cat                                            6    



7                                                  APLEC -  www.aplec.cat



Mira el vídeo següent per escoltar bé els noms de les formes     :  

→ Posa la següent adreça al teu navegador: h ps://youtu.be/hjHdmFRCaTU 

→ O entra (i subscriu-te) al Canal de Mil Dimonis i clica sobre el vídeo de les formes 
geomètriques en català.
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Ac vitat complementària: ART I LLENGUA

Fes una composició (ar s ca)  amb les formes estudiades + Dona-li un tol.

Compta (i escriu) quantes formes de cada hi ha. Exemple: 2 quadrats , 3 rombes, 1 rodona, 
10 estrelles...

Atenció     : un mot acabat en   (=terminé par)    –a al singular, fa el plural en –es  

Cançó     : triangle, rodona i quadrat  

(Pere i Alba)

Triangle, rodona i quadrat

Tres figures que pertot arreu estan, 

Triangle, rodona i quadrat,

Si et fixes ben segur les trobaràs.

La rodona és com la lluna.

El triangle és un barret de pallasso.

Una capça de cartró és un quadrat.

Triangle, rodona i quadrat,

Tres figures que pertot arreu estan,

Triangle, rodona i quadrat,

Si et fixes ben segur les trobaràs.

Lligam per descarregar la cançó : https://www.youtube.com/watch?v=BtBjnIChP1Y

9                                                  APLEC -  www.aplec.cat


