Programacions març 2020

DADES
Públic destinatarri:

CM1 i CM2

* Instructions en langue française: texte en bleu

1. DADES PEDAGÒGIQUES
* RITUALS :
a) Passem llista: Que hi és en Paul? Soc aquí Que hi és l’Hugo? Sí, soc aquí.
b) Escrivim la data a la pissarra.
c) Cançó dels dies de la setmana de la Dàmaris Gelabert . Enllaç :
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo.
Quan la cantant demana « Quin dia som/sem avui ? » Els alumnes han de
respondre : « Avui som/sem dimarts ».
Al final de la cançó l’intervinenta pregunta: Si avui és dimarts, demà serà? Els
alumnes han de repondré: Demà serà dimecres. L’intervinenta pregunta: Si avui és
dimarts, ahir era? Els alumnes responen: Ahir era dilluns.
e) Quin temps fa avui ? Avui fa sol, avui plou, etc….
Fi dels rituals.
………………………………..........................................................................................
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* Nom de la sessió : CONÈIXER UN ARTISTA NORD-CATALA I UNA DE LES
SEVES OBRES : EL RACÓ D’ESTEVE ( ÉTIENNE en francès)Terrús.
L’alumne serà capaç de : Conèixer els punts més importants de la biografia del
pintor Terrús i parlar d’una de les seves obres.
Expressar-ho a l’oral i escriure frases simples a partir del vocabulari donat.
Activitat : L’intervinent llegeix la biografia del Senyor Terrús. Tots plegats anem
contestant a l’oral i per escrit les preguntes del document.
Parlar de l’obra “El Racó” d’Esteve Terrús a l’oral.
Acte de parla : ( Els alumnes han d’agafar el document amb la platja del Racó,
d’Esteve Terrús)

VEURE IMATGE ADJUNTADA AL FINAL DEL DOCUMENT

Demande a un membre de ta famille de te servir de partenaire dans cet
exercice. Tu peux aussi être le maître ou la maîtresse et lui ou elle l’élève
1) Qui és l’artista? L’artista és l’Esteve Terrús.
2) On va néixer? Va néixer a Elna.
3) Què ha pintat l’artista en el quadre que veiem? L’artista ha pintat la platja
d’Argelers i el Racó.
4) Saps on és el Racó? De quin municipi forma part? És lluny del teu vilatge o
de la teua casa? Ja hi has anat? És igual ara aquesta zona del litoral? La
réponse à cette dernière question peut se faire en français, ou partiellement.
5) Què veus en aquest paisatge?
Jo, veig un vaixell. I tu, Joan (nom del mainatge), què veus?
Jo, veig el cel
Jo, veig la mar
Jo, veig la platja
Jo, veig un casa petita
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6) Els colors són vius?
Quins colors se veuen en aquest quadre? On?
Exemple:
blanc a la paret de la casa petita > la paret de la casa petita és blanca

Per expresar el que veiem en aquest paisatge de la platja del Racó utilitzem el verb
veure al present de l’indicatiu :
Mode indicatiu
Temps Present
(Le pronom sujet ne s’emploie en catalan que pour insister, c’est pourquoi il est mis
entre parenthèses)
(jo)

veig

(tu)

veus

(ell, ella), vostè, hom (fr « on »)

veu

(nosaltres)

veiem

(vosaltres)

veieu

(ells, elles, vostès)

veuen

Al final de l’activitat :
Dibuixa un paisatge de platja amb: un vaixell, el cel, la mar, la platja, una casa.
(escriure el vocabulari al costat)
Competències lingüístiques mobilitzades : comprensió oral / comprensió escrita,
expressió oral / expressió escrita i interacció oral.

Objectius culturals / patrimonials : Conèixer l’artista nord català Esteve Terrús.
Descriure i valorar una de les seves obres El Racó.
Objectius altres : Conèixer els nostres paisatges.
Complement: lloc web del museu Terrús d’Elna:
https://ville-elne.fr/en/rb/443094/musee-Terrús
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2. SUPORTS UTILITZATS
Fitxa o exercici distribuït (adjuntar obligatòriament): Biografia d’Esteve Terrús
(completada amb preguntes finals de comprensió).
Material complemetari utilitzat : Pintura de la platja del Racó del Senyor Esteve
Terrús.
Enllaç web: museu Terrús d’Elna: https://ville-elne.fr/en/rb/443094/musee-Terrús

EL RACÓ. ESTEVE (ÉTIENNE) TERRÚS (1857-1922)
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ESTEVE (ETIENNE) Terrús
Font: coneixements propis i viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Esteve_Terr
%C3%BAs

Esteve Terrús nasqué el 1857 en una família de pagesos benestant d'Elna.
Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Perpinyà.
Dibuixant, pintor, aquarel·lista, va tenir l’oportunitat d’exposar a París i a Barcelona.
Però no se podía allunyar gaire dels paisatges del seu Rosselló nadiu que tant
l’inspiraven.
Amb alguns companys artistes nord-catalans com Maillol, Gustau Violet, Lluís
Bausil… Georges Daniel de Monfreid formaren el primer grup artístic del Rosselló.
A tall d'homenatge s’ha donat el seu nom a un jardí de Perpinyà i a Elna hi ha el seu
bust, fet per Maillol, a costat de la catedral.
L'any 1994 es creà el museu Terrús a aquesta mateixa ciutat.
L'any 2018, després d'una operació de reforma, es va revelar que 82 de les 140
obres del pintor que es conservaven a aquest museu eren falses i foren retirades.
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Després de llegir el text, respon a les preguntes:
1) Quin any va néixer Esteve Terrús? ……………………………
2) On va néixer ? ………………………………………….
3) Qui era Esteve Terrús? ……………………………………
4) Anomena alguns companys artistes nord–catalans d’Esteve Terrús :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5) Quina escultura coneixes de Maillol? ( treballada a classe per aprendre les parts
del cos):
…………………………………………………………………………………………………
6) On es troba el museu Terrús? ……………………………………………..
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