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3.2  ENSENYAMENT I EDUCACIÓ (TEMA  2)

Context

� L’aprenent HA DE SABER DONAR RESPOSTA a les situacions més
freqüents relacionades amb l’ensenyament.

EXPRESSIÓ ORAL

� L’aprenent HA DE SABER:

Funcions Exponents

1 DEMANAR I DIR el nom del centre
educatiu.

A quina escola vas?
Vaig a l'escola Collaso i Gil.

2 DEMANAR I DIR  a quin carrer  i a
quin número.

A quin carrer és la teva escola?
L’escola és al carrer Sant Pau núm.
101.

3 DEMANAR I DIR les dependències
que té el centre.

A la teva escola hi ha menjador?
A la meva escola hi ha aula
d’informàtica,  aula de música…

4 DEMANAR I DIR  les persones que
formen part del centre.

A l’escola hi ha el director, el
professor d’informàtica, el conserge,
la cuinera…

5 DEMANAR I DIR com es diu el
mestre/a.

Com es diu el mestre d’informàtica?
El meu mestre es diu Esteve.

6 DEMANAR I DIR les matèries i les
activitats que fan al centre.

Quines classes tens avui?
Tinc català, plàstica i matemàtiques.

7 DEMANAR I DIR com està
distribuït l’espai a l’aula.

A la classe tenim una pissarra, dos
armaris, moltes taules i cadires…

8 SALUDAR els altres companys de
la classe i  ACOMIADAR-SE.

Hola, a tothom!
Adéu!

9 DEMANAR per un número de
pàgina.

Quina pàgina ha dit?

10 DEMANAR  que li deixin alguna
cosa.

Em deixes  el llapis?

11 RESPONDRE a la pregunta
anterior.

Sí, aquí el tens!
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12 AGRAIR Gràcies!    Perfecte!

13 DEMANAR per anar al lavabo. Puc anar al lavabo?

14 DEMANAR i DIR  on és alguna
cosa.

On és el diccionari?
És dins del calaix.

15 DEMANAR I DIR on hi ha alguna
dependència.

On és la biblioteca?
Al costat del despatx.

16 DEMANAR  I DIR com es va a
algun lloc.

Com puc anar al menjador?
Puja al primer pis i tomba a
l’esquerra.

17 DIR que ja s’ha acabat una feina. Ja estic.

18 DISCULPAR-SE Perdó.

19 DEMANAR per entrar Puc passar?

COMPRENSIÓ ORAL

� L’aprenent HA DE SABER:

1 ENTENDRE les respostes a les preguntes
   anteriors relacionades amb el tema de
   l’educació i  l’ensenyament.

Tenim matemàtiques i música.
Per què serveix la paperera?

2 ENTENDRE quan li fan les preguntes
   relacionades amb l’entorn escolar.

On és el pati?
De qui és aquesta carpeta?
Qui ha trobat el meu llapis?

3 SEGUIR instruccions orals molt senzilles. Quan acabis, agafa un llibre.

VOCABULARI

Centre
escolar

escola
Institut

Lloc o
dependències

del centre

classe/aula
pati
lavabos
gimnàs
menjador
biblioteca
laboratori
.../...

Personal /alumne/
/mestre/
/professor/
conserge
/director/
.../.....
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Assignatures

Salutacions

llengua
castellà
matemàtiques
anglès
música
…/…

hola, adéu
bon dia
bona tarda

Objectes
de l’aula

taula
cadira
pissarra
armaris
prestatges
cartellera
calaix
llum
finestra
penjadors
…/…

Material
escolar

(10)

llapis
goma
bolígraf
carpeta
llibreta
llibre
pàgina
atlas
diccionari
disquet
cartera
.../...

Situacionals aquí
allà
al costat
entre
davant
darrere
dalt
baix
dintre
fora
…/…

Accions acabar
aprendre
barallar-se
callar
començar
comptar
deixar
entrar
escoltar (8)

escriure (8)

estudiar

jugar (7,8)

llegir (8)

obrir
parlar (3)
poder
renyar
saludar
servir
seure
sortir (7, 8, 11)

tancar
trobar

CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL

� L’aprenent HA DE SABER que:

1. El sistema educatiu català consta de 6 cursos a Primària i de 4 a
Secundària.

2. L’ensenyament és obligatori per a nois i noies.
3. Totes les matèries són obligatòries (educació física, la música... també).
4. Cal informar al centre de les absències (trucar a l’escola, que avisi un

germà, veí...).
5. Es fan sortides pedagògiques fora del centre educatiu.
6. El centre ofereix determinats serveis (extraescolars, ...).




